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مقدمة
يف العصر الذي تعترب فيه إهنيارات السردايت والنماذج الكربى يف العامل يف كافة جماالت الفكر
والعمل البش � � � ��ري ،من أهم ما مييزه ،ال يصبح الس � � � ��عي من أجل إحراز مناذج حملية أو وطنية أو
حضارية ذا قيمة فكرية فحسب ،بل ويصبح ضرورة عملية أيضا .وتصبح هذه الضرورة أوضح
خصوصاًعندما يكون هناك حبث عن التق ّدم ،مبثابة مطلب عاملي للبشر يف القرن العشرين والقرن
احلادي والعشرين .إن عدة قرون من التجارب البشرية يف احلضارات والدول املختلفة ،وأكثر من
قرن ونصف القرن من األفكار ونظرايت التق ّدم ،واليت نتج عنها عدة نظرايت صغرية وكبرية للتقدم
مفر منه إلزاماً.
يف أبعاد خمتلفة ،حتكي بوضوح أن التق ّدم ليس ذا مسار اثبت وعاملي وخطي وال ّ
إن إمکانية وضرورة طرح مناذج ومس � � � ��ارات جديدة تتضح جليةً أكثر عندما نؤمن أبن مسارات
وأمناط التق ّدم ليست تعددية فحسب ،وإمنا هي خمتلفة يف املبادئ واملباين ويف املراحل واألهداف
يتم تلقيه على أنه تنمیه يف منوذج ما ،من املمکن أن يكون ختلفاً واضحاً
أيضاً .لدرجة أنكل ما ّ
يف منوذج آخر .وإن اخللفيات املوضوعية مثل اجلغرافيا واإلقليم والظروف اإلقتصادية واإلجتماعية
والسياسية من املمکن أن تؤثر على امكانية أو عدم إمكانية حتقق منوذج تقدم ما يف نسيج معني،
يف حال أن اخللفيات الذهنية والظروف الثقافية واحلضارية حتدد امكانية وعدم امكانية أي منوذج
وحتدد بشكل من األشكال مستوى مرغوبيةكل منوذج مطروح أيضاً .بناء على هذا ،فإن النموذج
وطين حديث ملقولة التق ّدم ،انتج من صلب
اإلسالمي – اإليراين للتنمية مبثابة هنج
ّ
حضاري – ّ
الثقافة واحلضارة واملعارف اإلسالمية ،ويتفق مع اخللفيات املوضوعية والفكرية للمجتمع اإليراين،
قابل للطرح والرتبية.
ومن منطلق أن مبادئ وأهداف ونظام القيم يف هذا النموذجكلها منبثقة عن مراجع إسالمية غنية،
لذلك فإن األقسام الرئيسية واجلزئيات الصغرية هلذا النموذج قابلة لإلستخدام يف ابقي اجملتمعات
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اإلس � �ل� ��امية أيضا ،رغم أنه جيب على كل جمتمع أن يقوم بتصميم النموذج اخلاص به بناء على
املتطلبات الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية لذلك اجملتمع.
ومنذ أن شرع مركز النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمية بعمله ،سعى املفكرون والعلماء والنخب
العلمية يف الفروع املتنوعة العلمية واحلوزوية املختلفة من خالل دراس � � � ��اهتم وأتمالهتم وحتقيقاهتم،
إىل إضافة حجر على بناء هذا النموذج .وقد قامت هذه املشاركة الواسعة بتحويل تنمیه النموذج
اإلس � �ل� ��امي اإليراين للتنمية إىل حرکة مجاعية للنخب الفكرية ،وميكن مشاهدة نتاج جزء منه يف
املؤمترات السنوية للنموذج اإلسالمي اإليراين للتنمية .وهذه املؤمترات والفعاليات هادفة وتقام سنواي
بناء على خطّة طريق تصميم وإعداد النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمية ،وتساعد على إنتاج املعرفة
والتآزر العلمي يف األحباث ذات الصلة ابلتنمية.
وما نقدمه لكم هو عبارة عن منتخب للجهود الفکرية واآلراء ووجهات النظر ألكثر من 1300
شخص من األساتذة والعلماء وأكثر من  1000مقال ،واليت مت مجعها من خالل عقد املؤمترات
الس � � � ��نوية ملرکز النموذج بني أعوام  2012و  .2017واهلدف من تقدمي هذا اجمللد ،هو تقدمي
خالصة وعصارة من الفكر واحلوار الفكري للعلماء واملفكرين يف جمال التنمية للقراء ممن ال جييدون
اللغة الفارسية.
نتمىن أن يكون هذا املنتخب ،أرضية لتنمية التعامل الفکري للمحققني والعلماء والنخب ممن
مييلون إىل جمال التق ّدم على املستوى الدويل.

				

هادي اكرب زاده
مساعد الرئيس يف الشؤون العلمية وتقسيم املهام الوطنية
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أسس النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه
امحد امحدی

1

اعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
الل َذلِك ِّ
«فَأقِم وجه ِ ِ
الل الَّتيِ فَطَر النَّاس علَ�يها لاَ �تب ِد لخِ ِ
لدي ِن حنِيفاً فِطْرةَ هَِّ
ين الْ َقيِّ ُم
يل َْل ِق هَّ َ
ْ َ َْ َ
كل ّ َ
الد ُ
َ
َ َ َ َْ َْ َ
ِ
َو لَ ِك َّن أ ْك�ثََر النَّاس لاَ�يَْعلَ ُمو َن»
ِ
ِ
ک ِمن بنی ِ
ت بَِربِّ ُک ْم
أخ َذ َربُّ َ ْ َ َ
آد َم م ْن ظُ ُهوِره ْم ذُِّر�یَّ�تَُه ْم َو أ ْش � � � � َ�ه َد ُه ْم َعلی أ�نُْفس� � � � � ِه ْم ألَ ْس ُ
«و إِ ْذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لنی»
یامة إناَّ ُکنَّا َع ْن هذا غاف َ
قالُوا بَلی َشه ْدان أ ْن �تَُقولُوا �یَْوَم الْق َ
خاض املرحوم العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان واملرحوم الشهيد مطهري يف كتاب الفطرة
واإلمام اخلميين(ره) قدس سره يف كافة مؤلفاته يف حبث الفطرة وفطرة الدين .حىت أهنم إعتربوا
امليول إىل هللا يف األحكام واألعمال واألدعية أيضاً فطرية.
إعترب املرحوم مطهري يف اجلزء اخلامس من كتاب أصول الفلس � � � ��فة واملذهب الواقعي أن هذا
امليول هو أحد الرباهني والدالئل على إثبات وجود هللا .أي أنه توجد يف ذات اإلنسان ميول
للمنشأ السامي؛ وإذا وجد هذا امليول يف ذات اإلنسان (أايً يكن) سيكون عابداً؛ على سبيل
املث � � � ��ال كان غاندي يقرأ يف كل صباح قليالً من كتب الودا والتورات والقرآن واإلجنيل .كتاب
اوابنيشادكتاب عظيم .يف بعض أجزاءه ميكن رؤية سورة اإلخالص بذاهتا .إذاً ،هذا يدل على
وجود حقيقة ما .وورد يف اتريخ إكتشاف أمريكا أنه عندما إشتبككريستوفكولومبس ورفاقه
مع الش � � � ��عب املتواجد يف ذلك املكان ،عندماكان يقع ذلك الش � � � ��عب يف مأزق،كانوا يرفعون
 .1أستاذ جبامعة طهران؛ Email: ahmadi@samt.ac.ir
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رؤوس � � � ��هم إىل الس � � � ��ماء ويطلبون العون من هللا .إذا وجد اإلنسان وجدت الفطرة وإذا وجدت
الفطرة ستتواجد امليول إىل هللا ابلتأكيد أيضاً.
لديكارت دراس � � � ��ة مهمة حبيث اعترب وجود س � � � ��بعة إىل عش � � � ��رة مفاهيم فطرية ،أي أنه إعتربها
مفهوماً وتصوراً .طبعاً املفهوم خيتلف عن امليول .امليول بناء على كالم مولوي عبارة عن «كما
مييل األطفال ألمهاهتم – فال تستصغرن ميولك أبقل من ذلك»؛ أي أنه يدرك طلبه لشيء ما
وإرادته لشيء آخر ولكنه ال يعلم تعريفاً له؛ مثل هذا املفهوم هو علم مكتسب .أي جيب أوالً
تواجد الش � � � ��يء ليستطيع جسم وعقل اإلنسان من تصويره .لكن هذا هو املفهوم .أي عندما
قلنا ميوالً فذلك ليس مفهوماً .يف األس � � � ��اس هذا ليس تصوراً أو مفهوماً بل بدونه يعلم القيام
ببعض األعمال ،على س � � � ��بيل املثال ،عندما يولد الطفل أيخذ ثدي أمه ويرضع حليبها .هذا
الرضيع ال ميلك تصوراً عن الرضاعة ومل خيتربها من قبل .إذاً اإلنس � � � ��ان يؤمن ابلعبودية بشكل
فطري .ابإلضافة إىل هذا ،يقول اإلمام اخلميين(ره) يف تفسري سورة احلمد أبن كل شيء إسم
هللا .كل ش � � � ��يء آية؛«و أبمسائك اليت مألت أركان كل شيء»؛ مأل إسم هللا أركان كل شيء.
إسم ليس لفظاً .يف احلقيقة إن األمساء والصفات هي ذات هللا اليت تظهر يف هذا العامل وإذاكان
كل شيء أمساء هللا فهذا امليول ،امليول لألمساء وامليول لذات هللا .يعتقد الكثريون مثل ديكارت
بوجود مفهوم ابسم هللا حبيث يوجد هذا املفهوم مبجرد قدومنا إىل هذه الدنيا .يضرب مثاالً أبن
األشخاص الذين ينتمون إىل عائلة مبتلية بداء النقرس بشكل متوارث ،لن يظهر هذا الداء يف
هؤالء املرضى ملدة معينة ،لكن عندما يكربون سيظهر الداء؛ لذلك ال ميكن القول أبن الطفل
الذي ولد حديثاً يف تلك العائلة مصاب بداء النقرس ،لكن لديه األرضية لذلك .مفهوم هللا
أيضاً مشابه له .لقد كان يتحدث عن مفهوم .لكن املرحوم الشهيد مطهري و موالان أطلقوا
عليه إس � � � ��م ميول؛ أي مل يتم تصويره .كما هو ميول األطفال ألمهاهتم فال تس � � � ��تصغرن ميولك
أبقل من ذلك.
ک
أخ َذ َربُّ َ
«و إِ ْذ َ
البحث اآلخر يدور حول هذه اآلية الشريفة اليت تعاركت آراء املفسرين فيهاَ :
ِ
ِ
ِمن بنی ِ
ت بَِربِّ ُک ْم قالُوا بَلی َش ِه ْدان أ ْن
َْ َ
آد َم م ْن ظُ ُهوِره ْم ذُِّر�یَّ�تَُه ْم َو أ ْش َه َد ُه ْم َعلی أ�نُْفس ِه ْم ألَ ْس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لنی».
یامة إناَّ ُکنَّا َع ْن هذا غاف َ
�تَُقولُوا �یَْوَم الْق َ
تذك � � � ��ر ذلك الوقت عندما أخذ رب � � � ��ك من بين آدم -و ليس من آدم -من ظهورهم ذرايهتم و
أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى .من املعلوم أخذ الذرايت من ذات وظهور بين
آدم –سواء رجل أو إمرأة( -طبعاً هذا األخذ ليس مادايً) وتكمن يف ذات هؤالء األشخاص
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شهادة بربوبية اخلالق.
ورد يف بع � � � ��ض ال � � � ��رواايت أن هللا أخذها من ظه � � � ��ر آدم وكانوا النمل؛ لك � � � ��ن املرحوم العالمة
الطباطبائي وابقي املفسرين يقولون أنه ذكر بين آدم يف هذه اآلية وليس آدم.
أي انسان شهد بذلك وهذا موضوع آخر .بناء على هذه اآلية وبناء على آية الفطرة فإن امليول
إىل هللا موجودة يف ذات اإلنسان؛ وهذا ال خيتص ابلناس العاديني .على سبيل املثال نقدكانت
يف اجل � � � ��زء الث � � � ��اين من كتابه املنطق براهني إثبات وجود هللا لكنه وصل إىل إثبات وجود هللا عن
طريق احلكمة العملية و يقول بنفس � � � ��ه :مل أحيا أبداً من دون هللا« .و جحدوا هبا و استيقنتها
أنفس � � � ��هم» .هذا اليقني موجود حىت يف ذات الفيلسوف الذي أمضى أعواماً من عمره لكتابة
املنطق ونقد الرباهني .يقول فيتجنشتاين أيضاً :لست متديناً عادايً لكنين أؤمن ابهلل.
فطرة اإلنسان العبودية .إذا كانت الفطرة هكذا ،إذاً ما دام اإلنسان إنساانً ستوجد امليول إىل
هللا يف ذاته .على س � � � ��بيل املثال ش � � � ��خص مثل أنيشتاينكان يتحدث أيضاً عن وجود أصوات
يف الكون ال ميكننا حنن الفيزايئيون فهمها؛ األنبياء يفهموهنا .أي أن رائد الفيزايء النظرية أيضاً
يؤمن ابهلل .هايزنربغ أيضاًكان منكراً للعلية وصل يف أواخر عمره إىل حالة عرفانية .إذا كانت
ه � � � ��ذه الفطرة موجودة يف طبيعة مجيع الن � � � ��اس إذاً الدين موجود دائماً .كما قال املرحوم صدرا،
هذه احلركة اجلوهرية املوجودة يف املادة حتتاج إىل تدعيم؛ هذه الفطرة حية دائماً وما دام اإلنسان
موجوداً فسيكون لديه إله ودين.
يقال أبن لينني ألقى خطاابً اترخيياً يف قاعة موسكو وقال أبن الدين هو أفيون اجملتمع وجيب
حموه من العامل؛ لكن يف هذه الس � � � ��نوات األخرية ،عقد مؤمتر ضخم يف تلك القاعة وقيل فيها
الدين ٍ
ابق .أغلب اجملتمع الروس � � � ��ي متدين .يقول يلتسني :عندما كنت أذهب إىل مكان ما
ويقال هذا ملحدكنت أش � � � ��عر ابخلجل .املش � � � ��اركة الشعبية يف األعمال العبادية والكنيسية يف
روسيا الفتة للنظر .يف بلد كانت ترتفع أصوات اإلحلاد فيه على مكربات الصوت ملدة سبعني
عاماً بقي متديناً .البحث اآلخر حول اإلنسان نفسه .لدى اإلنسان صفات ورغبات وأمور
متأصلة هي نفسها فطرة «ألست بربكم» .األمور املتأصلة األخرى أنه ما دام اإلنسان إنساانً
فهو حيب احملبة ويكره األذى .يقول أمري املؤمنني لإلمام احلس � � � ��ن عليهما الس � �ل� ��ام« :إجعل
نفسك ميزاانً بينك وبني غريك»؛ أي عندما تكره التعرض لألذى فقس اآلخرين بنفسك وال
تعرضهم لألذى؛ وإذا رأيت أنك تود احملبة واإلحس � � � ��ان فانظر إىل الناس كما تنظر لنفس � � � ��ك.
كقول الشاعر االيراين سعدي:
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به جان زندهدالن سعداي كه ملك وجود  -نريزد آنكه ديل را ز خود بيازاري.
«لقد كرمنا بين آدم» ،و قولوا للناس حسناً ،جيب أن تكون من أسس النموذج .قولوا للناس
حسناً؛ ليس للمسلمني فقط؛ يقول تكلموا مع الكافر ابلكالم احلسن واألدب« .هل الدين
إال احلب؟» «الدين هو احلب واحلب هو الدين» .إذا كان هكذا ،إذاً فاإلنس � � � ��ان حيب احملبة
يف ذاته ويكره األذى واألذية .رمحة هللا على العالمة الطباطبائي الذي حمى الغضب من نفسه.
كان � � � ��ت هذه الصفة إحدى أب � � � ��رز صفاته .إذاً جيب أن تكون هذه املفاهيم أس � � � ��اس النموذج
اإلس � �ل� ��امي اإليراين .كتب الشيخ أبو احلس � � � ��ن خرقاين على ابب ديره :من أتى إىل هذا املنزل
أعطوه اخلبز وال تسألوه عن إميانه فهذا الشخص يساوي روحاً عند الباري تعاىلكي ال يساوي
خبزاً عند أيب احلس � � � ��ن .أس � � � ��لم آالف الناس يف اهلند وخاصة على حدود كشمري ومشال اهلند
على يد املري سيد علي اهلمداين أيضاً عن طريق هذه احملبة؟ مل أيخذ شيئاً من أحد .كان يتبعه
سبعمائة تلميذ .قال هلم إعتاشوا على نسج الشال واألعمال اليدوية وساعدوا اآلخرين؛ وهذه
احملبة أدت إىل هذا العدد الغفري من املس � � � ��لمني والش � � � ��يعة يف كشمري .لذلك جيب أن نضع يف
إعتباران أساس� � � � �اً آخر وجيب إدراج اإلنس � � � ��ان يف هذا النموذج اإلسالمي إىل حد ما .اإلنسان
مكرم –كافر و غري كافر .-تصرفات الس � � � ��لفيني بقتلهم الناس إلقامة الدين ال يتالئم مع أي
منطق أبداً .اإلسالم دين السكينة .يقول القرآن« :من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آايت هللا
آانء الليل وهم يسجدون» .مع اجلميع ،لدينا حديث يقول أهنم أيخذون حامت الطائي إىل النار
ألنه كان كافراً ،لكن النار ال حترقه لس � � � ��خاوته .لذلك األساس اآلخر هو اإلهتمام ابإلنسان؛
الشخص الذي ألبسه هللا حلة الكرامة .جيب أن حنرتم اجلميع .أي لننظر لإلنسان برؤية أخرى.
لنعترب أن مجيع املخلوقات أمساء هللا.
هنالك أساس آخر هو «إان هلل وإان إليه راجعون» الذي هو أساس القرآن الكرمي ودعوة األنبياء
وهو يف األساس أصل اخللقة .الدين عقل النبوة ورسالة األنبياء وهذا األساس ينسجم متاماً مع
الفطرة وتكرمي اإلنسان .طبعاً جيب علينا مجيعاً العمل أبحكام هللا وإذا مل يتم العمل ابألحكام
اإلهلية فلن نصل إىل أية نتيجة .يقول حمي الدين يف اجلزء الثاين من كتاب الفتوحات والشعراين
يف كتاب اليواقيت واجلواهر :كل كشف يظهر على العارف إذا مل يكن أيمر ابلعمل ابلشريعة
فهو ش � � � ��يطاين .كانوا يعلمون ذلك أيضاً .إذاً جيب العمل ابألحكام لكن لننظر للمخلوقات
برؤية أخرى.
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التنمية واألخالق
رضا داوري اردكاين

1

التنمي � � � ��ة يف الظاهر هي مفهوم أخالقي ومبا أننا نلتفت ابلغالب إىل املفاهيم أكثر من املعاين،
فمن الطبيعي أال نغفل عن املكانة األخالقية للتنمية؛ ألن مفهوم التنمية حيتوي على قيم وأمور
مطلوب � � � ��ة ،لكن عندما ظهر معتقد وفكرة التنمیه التارخيي ،مل يعترب مؤسس � � � ��و العامل اجلديد أن
مس � � � ��ؤولية خوض غماره هو واجبهم األخالقي فحسب وإمنا اعتربوه أمراً ضرورايً وحتمياً نوعاً
م � � � ��ا .طبعاً ،كان للتنمية يف العامل والتاريخ مكانة أخالقية أيضاً مبا حتتويه من حتس � �ي� ��ن وكمال
للعلم واحلياة .النقطة اليت مل يتم اإلنتباه إليها ورمبا مل يكن من املرغوب اإلنتباه إليها ،هو حتول
األخالق إىل أمر اترخيي مع جميء فكرة التنمیه ،وجيب أن يصل التحول إىل كماله يف املستقبل
ولك � � � ��ن يف حال مل يتم حتقيقه فليس ابخلطب اجللل؛ امله � � � ��م أن يتقدم العلم والتكنولوجيا .يف
رأي الفالس � � � ��فة الوضعيني وعند ماركس واملاركس � � � ��يني أيضاً ،التاريخ هو اتريخ التقدم احلتمي؛
من الواضح أن التقدم احلتمي والضروري للتاريخ يف األس � � � ��اس ال صلة له ابلكمال األخالقي
دون أرنست راننكتاب مستقبل العلم ،ذهب رومن
املسبوق ابحلرية .على سبيل املثال ،عندما ّ
روالن للقاءه وكان حينها يف ريعان شبابه وسأله بناءً ملستقبل العلم الذي يتصوره فليس معلوماً
ماذا س � � � ��يحدث ألماين الناس وإرتباطاهتم األخالقية والدينية واملعنوية؛ كان جواب ارنس � � � ��ت
رانن :فلتذهب األحاسيس واألماين إىل اجلحيم! جيب على العلم أن يتقدم .ما قيل ،خيتلف
عن التصور واالرتباط السائد عن العلم والتقدم .بناء على هذا ،فالعلم لنا وخلدمتنا وحنن من
 .1أستاذ جبامعه طهران؛ Email: rdavari@ias.ir
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خنتار طريقه ونسري فيه ،ومن املفارقات أن هذا املعىن إبثبات ضرورة التقدم ال ينكره الوضعيون
وال املاركس � � � ��يون؛ وكأ ّن املقولتني املتضادتني قد إتفقتا؛ لكن وعلى كل حال ،يف هذه اجملاالت
الفكرية أوالً ال يس � � � ��تطيع أحد أال يرغب ابلعلم واثنياً أنه ال ميكنه إختيار مسري العلم بنفسه؛
ألن هذا التقدم يتم تعيينه وحتديده من املسري احلتمي للتاريخ؛ لذلك ماقيل أبن البشر أنفسهم
خيتارون الطريق ويسريون فيه ،يُفهم معناه أبفضل ٍ
شكل (مثالً يف املاركسية) أبن البشر يدركون
جل
ضرورة املس � �ي� ��رة التارخيية والصورة اإلمجالية للمستقبل وخيطون يف طريق املستقبل ويضعون ّ
إهتمامهم لبناء التاريخ؛ يعين أن اختيار هؤالء مقرتن بفهم الزمان وإحساسهم ابحلاجة واتباع
مسرية التاريخ احلتمية .يف احلقيقة ،التنمیه هو أمر حتمي حيث فيه يتم أتمني حاجات احلياة
اليومي � � � ��ة من جهة وأتمني الرضا االخالقي من جهة أخرى؛ لكن يف هذا احلال يكون اجلانب
االخالق � � � ��ي للتقدم ظاهرايً فقط .هل من املمكن ختيل وطرح تصورعن التقدم (الاقصد التوهم
أمر الميكن الشك يف إمكانية حدوثه) حيث يقرتن التنمیه العلمي اإلجتماعي
والتخيل فهذا ٌ
ت) ،يف
اإلقتص � � � ��ادي مع احملافظة على احلرية األخالقية؟ (حيث كان من اجللي أهنا أمنية َكانْ ْ
هذا العامل الذي يُعترب فيه الرفاه واستخدام واستهالك أكثر قدر ممكن على أسهل شكل ممكن
شائك جداً،
من أوىل قيم حياة الناس فإن إعادة التفكري ابلتقدم والتنمية إذا مل يكن مستحيالً ٌ
وميكن أن يكون بعيدأ عن حسن التدبري واحلكمة العملية؛ لكن اجلمهورية اإلسالمية مل أتت
لتنافس بقية الدول يف طريق التنمية اإلقتصادية االجتماعية بشكل حمض ولكنها تريد أن تصل
إىل التنمية والتنمیه بطريقة يكون فيها الروح واجلسد واحلرية والضرورة ،املعىن واملفهوم واألخالق
متعادل فيها .حىت اآلن مضت الكثري من العقود تكلموا فيها عن التنمية املستدامة.
واالستمتاع
ٌ
هذه التنمية مل تتحقق يف أي مكان ومل حتدث أية مساعي مهمة هبذا الشأن لتحقيق ذلك ،ألنّه
بسبب غلبة االقتصاد على السياسة وانشغال السياسة ابألمور اليومية وعدم استطاعتها جتزئة
املستقبل ،بقيت التوسعة املستدامة حمض وه ٍم وأمنيات رومانسية ٍ
لدرجة ميكن القول معها أب ّن
ُ
أي أساس نظري؛ بل على العكس فإنهّ ا تتجه إىل عدم تناسب برامج
ليس للتنمية املستدامة ُّ
التنمية والتنامي الغري موزون لألوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية خاصة يف العامل النامي .التنمية
املستدامة تقتضي األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية متناسبة وموزونة يف وضع برامج
التنمية وتنفيذها .هذا هو طلب جيّد ومربر ألن الدول والشعوب لديها احلق أبن تعيش يف ظل
متين حتقق النظام العادل من عدمه اليرتبط ابلضرورة بتحقق هذا
نظ � � � ��ام عادل ومتعادل ،لكن ّ
كل العامل وتزداد ح ّدة ،حيث أن تدخل العلماء وأهل
األمر .حالياً ظهرت هذه املخاوف يف ّ
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الرأي واجلامعيني مل يعد له التاثري السابق والقوي ذاته يف إدارة العامل وأصبحت الرابطة هشة بني
اجلامعة واجملتمع وعجز السياسيون أيضاً عن حل األزمات .مع هذا ميكننا القول عموماً أبنّه
إذا أرادت السياسة أن تصل إىل التنمية ِ
اجلامعة واملستدامة واألخالقية جيب عليها :
1ـ التغلب على خماوف احملافظة على السلطة
2ـ االستفادة من الثقة واملشاركة الشعبية يف تنفيذ السياسة وخططها
3ـ املضي قدماً من خالل أفكار ابحثي املستقبل ومهة وجهود صانعيه ،الشعب الذي مت هتيئته
مسبقاً للعمل الصعب يصبح مفتاحاً لطريق املستقبل.
هذه الشروط الثالثة ال تقف على خط واحد؛ الشرطني األولني مها املمهدان ،و الشرط الثالث
هو املنفذ والوسيط؛ فإذا مل يتحقق فلن يتحقق الشرطني األولني أيضاً ،وإذا حتققا فلن يدوما
طويالً؛ لكن يف حال حتقق الش � � � ��رط الثالث فس � � � ��وف يتم إجناز عمل السياسة بشكل طبيعي
وبدون أي تكلّف أو س � � � ��يطرة ،وس � � � ��وف تتمتع بتأييد ودعم الشعب .أفكار ابحثي املستقبل
هذه بثقتها ابآلخرين ،س � � � ��توفر األرضية للمراقبة الشعبية على األعمال .هذه املراقبة جيب أال
تكون حمدودة مبراقبة األقوال واألعمال والعادات الفردية واجلماعية فقط ولكن جيب أن تكون
وحرماهتم ،ويف الواقع هي املراقبة
مراقبة على التنفيذ الصحيح للقوانني ومراعاة حقوق الشعب ُ
ألعمال األش � � � ��خاص الذين يتمتعون بسلطات ومزااي أكرب يف العمل .هذه املراقبة تستطيع أن
تضمن سالمة النظام واحلياة .حنن ما زلنا حالياً نعيش يف ظروف تتطلب أن نصنع طريق التقدم
اإلقتصادي واإلجتماعي متالئماً مع مراعاة األخالق اليت ينضوي حتتها حفظ مصاحل الدولة.
ال ميكن للعامل أن يدير ظهره لألخالق بشكل كامل ألن حياة اإلنسان كيفما كانت ال ميكن
اهلبوط هبا إىل حد اآللية.
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األسس الكالمية لنموذج التنمیه الديين
حممد حسن قدردان قراملكي

1

تعت � �ب� ��ر عالقة الدين ابلدنيا من البحوث الكالمية اليت تناولتها وجهات نظر خمتلفة منذ مئات
السنني منها ترابط وفصل الدين ابلدنيا .طُرحت نظرايت عديدة حول توضيح التنمية وأسسها
بواسطة علماء اإلقتصاد الغربيني ابلتزامن مع تنمیه العلوم التجريبية يف القرون األربعة أو اخلمسة
األخرية وتنمیه وتنمية اجملتمعات يف خمتلف اجلوانب .كانت النظرايت معظمهم حول التنمیه
وأسسه التجريبية واملادية نوعاً ما ،فقدكان أغلبهم يفسر أساس التنمیه يف إطار املادايت ودون
اإللتف � � � ��ات إىل املعنوايت والدين؛ لكن مع قي � � � ��ام احلكومة الدينية يف إيران ووصوهلا إىل التنمية
والتنمیه يف اجلوانب املختلفة ،مت طرح هذا السؤال أنه ما هو دور الدين يف توضيح نظرية التنمیه
وحتققه املادي؟
ترتكز فرضية هذه الدراسة على أساس أن الدين – ويقصد به اإلسالم يف هذه الدراسة -منذ
نشوئه مل يدعي اإلنسجام مع الدنيا وسعادة البشر الدنيوية فحسب ،بل دعى لنظرية التنمیه
مبعناها الع � � � ��ام (التنمية والتغيري يف اجملاالت الصناعية والزراعية والثقافية والسياس � � � ��ية والقانونية
والعسكرية) ،لذلك قام إبدراج أسس وأساليب وجهات وأهداف التنمیه .بعبارة أخرى ،ختتلف
أس � � � ��س واسرتاتيجية وأهداف التنمیه حبس � � � ��ب النهج الديين والنهج غري الديين .لذلك يسعى
الكاتب يف هذه املقالة إىل التوضيح اإلمجايل لألسس الكالمية للتنمیه.
أوالً :األسس الفكرية (إزدواجية الدين)
 .1أستاذ مشارك مبركز البحوث للثقافة والفكر اإلسالمي؛ Email: ghadrdang@yahoo.com
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م � � � ��ا هي عالقة الدين ابلدنيا والتنمی � � � ��ه يف اجملاالت اإلجتماعية املختلف � � � ��ة مبا فيها :اإلقتصاد
والسياسة والقانون؟ لإلجابة على هذا السؤال ميكن اإلشارة إىل هنجني كليني يف جمال املعرفة
الدينية ي ّدعي النهج األول عدم وجود عالقة وابلتايل التفكيك بني جمايل املعنوية واآلخرة عن
الدنيا وابلتايل عن التنمیه أي أن الدين نزل فقط هلداية البش � � � ��ر وسعادهتم املعنوية واألخروية،
دين شامل
وجيب علينا بناء على هذا املبدأ والغاية تفسري نطاق اإلسالم ،أي أن اإلسالم هو ٌ
وكامل لتحقيق س � � � ��عادة البش � � � ��ر املعنوية واألخروية واليوجد أي خأل أو نقص يف هذا اجملال.
احناز العلمانيون إىل النهج الثاين وقاموا من خالل طرح نظريتهم العلمانية ابلفصل بني الدنيا
والسياس � � � ��ة واحلكومة( .اجملتهد شبسرتي)227 :2002 ،؛ س � � � ��روش ،خدمات و حسنات
الدين ،كيان ،رقم 27:12؛ حائري يزدي.)153 ،143 ،1994:140 ،
تعتقد وجهة النظر األخرى بعدم صمت الدين بش � � � ��أن بيان وتوضيح حاجات البش � � � ��ر املادية
والدنيوية بل أن أحد أهداف األنبياء والنبوة أتمني سعادة البشر الدنيوية ومبا أن اإلسالم دين
كامل وآخر الدايانت فألحكامه دور يف أتمني س � � � ��عادة البش � � � ��ر بش � � � ��كل جاد ،لكن هنالك
مالحظة مهمة أبن دور الدين يف أتمني السعادة الدنيوية اليقتصر على تقدمي الربامج والقوانني
اخلاصة يف اجملاالت املختلفة بل يف سعيه يف املساعدة بطرح أسس وأصول والتوجهات الكليّة
يف أتمني س � � � ��عادة اإلنسان الدنيوية ،لكنه أوكل استخراج القوانني والربامج واألساليب اخلاصة
واملتناسبة مع كل زمان إىل البشر ،بعبارة أخرى جيب على املؤمن اإللتزام بكل ماورد يف الدين
من أس � � � ��س وأصول وتوجهات واألس � � � ��اليب اليت تتدخل يف السعادة الدنيوية ،لكن الجيب أن
يتأمل توضيح الدين لكل األسس واألصول والطرق والقوانني واألساليب الكلية واجلزئية املتعلقة
ابألمور الدنيوية.
فس � � � ��ر املفكرون األوائل وجهة النظر هذه هبذا الشكل على األغلب أبن القرآن اهتم بتوضيح
األمور الدنيوية بشكل إمجايل وليس تفصيلي وجيب استنتاج تفاصيلها ابلرجوع إىل النيب(ص)
واألئمة_ حبسب املذهب الشيعي_ والعقل واإلجتهاد أيضاً.
اثنياً :أسس املعرفة الوجودية
بعد أن قمنا بتحليل عالقة اإلقتصاد والتنمیه ابلدين يف جمال املعرفة ،نبحث يف توضيح العالقة
السابقة من انحية املعرفة الوجودية.
 1 .1ملك هللا وأمانة اإلنس � � � ��ان :إ ّن العامل حبسب الرؤية اإلهلية بل وحىت اإلنسان هم من
خل � � � ��ق هللا وملكه ترتب على امللكية املطلقة هلل على كل املوجودات متطلبات مهمة
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تقوم ابلفصل بني رؤية ونظرية التنمیه الدينية وغري دينية.
الف .وجوب مراعاة حقوق مالك العامل واإللتزام إبرادته ( الشريعة).
ب .احملافظة على الثروات لألجيال القادمة.
 2 .2سيادة نظام السببية :تعترب إدارة وتدبري عامل الوجود وخاصة العامل املادي على اساس
نظام الس � � � ��ببية والعلّية امليزة الثانية له ،أي أ ّن مجيع احلوادث والوقائع يف العامل مرتبطة
بس � � � ��بب أو أسباب خاصة وليست عن طريق الصدفة أو احلظ أو بشكل حبت عن
طريق اإلرادة اإلهلية والقضاء والقدر.
تتجلى مثرة سيادة نظام السببية يف العامل إبعتبار اإلنسان نفسه مؤثراً يف حتديد أعماله
ومصريه واليبلغها مبجرد الدعاء أو إحالة مصريه للقضاء والقدر ،بل يتص ّدى بنفسه
وشق طريق تنمیه وتنمية احلياة املادية.
لقضاء حاجاته االولية ّ
 3 .3أتثري العوامل املعنوية «اخلارقة للعادة» :مت اإلش � � � ��ارة إىل أ ّن نظام السببية هو القانون
احلاكم يف العامل الطبيعي ،لكنّه ال يعين نفي وإنكار أتثري األسباب اخلارقة للعادة ،مت
احلديث يف املنظومة الدينية يف اجملالني الفردي واإلجتماعي عن مجلة عوامل هلا دور
مه � � � ��م من حيث التنمية والنجاح أو عدم التنيمة يفاحلياة الفردية واإلجتماعية أطلق
عليها األستاذ مطهري تسمية «العوامل املعنوية».
4 .4الدنيا وس � � � ��يلة وطريق وليس � � � ��ت غاية أو مس � � � ��تقر :لعامل الوجود حبسب الرؤية الدينية
هدف وغاية وليس ابطل وعبث حبيث أن هدفه األساسي إيصال اإلنسان للسعادة
املعنوية واألخروية (القرب اإلهلي) وبناء عليه جيب أن يكون ختطيط املؤمنني الفردي
واإلجتماع � � � ��ي وبناء عليه أصول نظري � � � ��ة التنمیه أن يتم مراع � � � ��اة حق كل من هاتني
املرحلت � �ي� ��ن .لكن جيب التدقيق يف إحكام دور الدني � � � ��ا وأمهية التنمية يف احلياة املادية
ابلتزامن مع حتقيق الغاية ،إن الفصل بينها يعترب مشكلة وسيأيت توضيح ذلك الحقاً.
اثلثاً :أسس معرفة اإلنسان (التنمیه ،أساس وضرورة الدين والتدين)
تعترب ماهية اإلنس � � � ��ان ومكانته ومنزلته وفلس � � � ��فة خلقه وعاقبته من األمور املهمة للدراس � � � ��ة يف
البحوث الدينية ومعرفة اإلنس � � � ��ان .سيكون لإلهتمام أببعاد وجماالت اإلنسان أتثرياً مهماً يف
كيفية تدوين نظرية التنمیه اإلسالمي .سنشري إىل أمهها ضمن هذا اجملال البسيط.
1 .1ازدواجية اإلنس � � � ��ان :يتكون اإلنس � � � ��ان يف الرؤية الدينية من جمالني (اجلسد والنفس)
لدى كل منهما طرق واحتياجات خاصة هبا ،حبيث يس � � � ��تطيع اإلنسان من خالل
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رش � � � ��ده وتزكية نفسه اكتساب مكانة خليفة هللا وأش � � � ��رف الكائنات .لكن يف الرؤية
الدينية للدنيا واحلاجات املادية حكم املقدمة واألدوات ،أي أن فلسفة خلق اإلنسان
الس � � � ��عادة األخروية والقرب اإلهلي؛ و للحاج � � � ��ات املادية أتثري وأمهية كبرية يف حتقيق
هذا اهلدف؛ لذلك فإن السعادة األخروية مرجحة وأكثر أصالة يف حال التصادم بني
الس � � � ��عادة الدنيوية واألخروية .لكن أتثري احلياة املادية على الساحة املعنوية والسعادة
البشرية استثنائي لدرجة تطغى معها عند بعض البشر على ساحتهم املعنوية.
2 .2الكرامة اإلنس � � � ��انية :اإلنسان خليفة هللا وصاحب عزة وكرامة نفسية من وجهة النظر
الدينية ويتمتع اجملتمع والبلد اإلسالمي تبعاً لذلك بعزة وكرامة أيضاً .وهلذا جيب أن
تويل نظرية التنمیه اإلسالمي إهتماماً خاصاً حبفظ كرامة اإلنسان الذاتية وعزته سواء
على الصعيد الفردي أو على صعيد اجملتمع واحلكومة .بعبارة أخرى ،جيب على الدين
ومسؤويل احلكومة إدارة اجملتمع تسهل من عملية إحراز واحملافظة على كرامة اإلنسان
وخاصة اإلنسان املتدين.
3 .3مس � � � ��ؤولية اإلنسان :متت اإلشارة يف حبث علم الوجود إىل أن اإلنسان خليفة هللا و
أمينه على األرض وميلك احلق يف التصرف والتمتع ابلنعم اإلهلية ،لكن اإلنسان ليس
فقط صاحب حقوق ،بل عليه واجبات ومس � � � ��ؤوليات يف املقابل ،وجيب أن يكون
ذلك التصرف ابلنعم اإلهلية متناسباً وضمن احلدود املسموحة.
رابعاً :األسس السياسية واإلجتماعية (ضرورة التنمیه يف جمال السياسة وحقوق الشعب)
متت اإلشارة سابقاً إىل عدم إقتصار التنمیه على اإلقتصاد فقط ،بل أن التنمیه احلقيقي جملتمع
ما يشمل التنمية يف كافة اجملاالت الفردية واإلجتماعية .إحدى هذه اجملاالت التنمیه يف اجملال
السياس � � � ��ي واحلكومي واإلجتماعي ،فنحن اليوم ابلتزامن مع تنمية اجملتمعات والعلوم املختلفة
من بينها علم احلقوق والسياسة ،نشهد تنمیهات خمتلفة من ضمنها أنواع احلكومات املختلفة
مثل اإلستبدادية والدميقراطية وأساليب متنوعة لسن القوانني وإدارة البالد ،حيث يدعي أغلبهم
تقدمي نظرية للتنمیه يف هذا اجملال .هنا يطرح هذا السؤال أنه ما هي األسس الكالمية للتنمیه
يف جمال السياسة واحلكومة؟ بتعبري آخر،كيف جيب أن تكون نظرية التنمیه اإلسالمي يف جمال
السياسة وما هي أسسها؟
نشري يف هذه املقالة إىل العناوين لضيق اجملال.
1 .1دور الشعب يف تعيني احلاكم وإدارة البالد  .2وجوب رقابة الشعب للمسؤولني .3
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اجلدارة  .4توفري األمن الداخلي  .5املداراة والتعايش السلمي
خامساً :األسس اإلقتصادية (ضرورة أتمني أرضية تنمیه إقتصادي)
مت � � � ��ت اإلش � � � ��ارة إىل أن الدين ذا الرؤية الش � � � ��املة ليس ديناً صامتاً وحماي � � � ��داً فيما يتعلق ابلدنيا
واإلقتص � � � ��اد والتنمیه ،بل لش � � � ��مول نطاق الدين الدنيا واإلقتصاد ،فإن األس � � � ��س الدينية حتث
املؤمنني على فاعليتهم يف هذا اجملال أيضاًكما بقية األمور املعنوية ،وتطلب حيلولتهم بشكل
فعلي دون وقوع الدين يف شراك العلمانية؛ بل أن احلفاظ على جمال الدين الثاين (أتمني سعادة
البشر الدنيوية) يعود إىل جناح الدين وفالحه يف هذا اجملال ،وإال فمن املمكن أن يتزعزع أصل
الدين أو رؤيته الش � � � ��املة على األقل .نش � �ي� ��ر إىل عناوين أهم األسس الكالمية لضرورة اهتمام
الدين واملتدينني لتأمني اإلقتصاد والتنمیه والسعادة الدنيوية للشعب.
 .1الدعوة إىل نشر العلوم التجريبية واإلقتصادية .2 .الدعوة إىل اإلعمار والتنمية
 .3اإلهتمام ابلعمل والعامل  .4توفري صحة املواطنني اجلسدية  .5إحرتام امللكية
 .6توزي � � � ��ع الثروات وتعديلها  .7قانون التع � � � ��اون  .8ترجيح مصلحة اجملتمع على
املصلحة الفردية  .9مكانة وسلطان احلكومة.
النتيجة
يتوضح من املالحظات السابقة أن الغاية الذاتية لدين اإلسالم أتمني سعادة البشر األخروية،
إال أنه بسبب تالحم وتشابك الس � � � ��عادة األخروية ابإلحتياجات والسعادة الدنيوية ،يتدخل
الدين يف جمال الدنيا والتنمیه إلحراز غايته الذاتية وبتعبري أدق ،تش � � � ��كل ساحة الدنيا وحتقيق
تنمیهه � � � ��ا جزء من غاية الدين وبرانجمه الذي يرتكز على أس � � � ��س خاص � � � ��ة تؤول إىل “التنمیه
الديين”؛ لذا جيب على املفكرين الدينيني تبيني أسس التنمیه الديين وعلى املسؤولني تنفيذها.
مفردات البحث :التنمیه ،التنمية ،العلمانية ،الدنيا واآلخرة ،نظام السببية ،اإلنسان ،الكرامة
اإلنسانية ،الدين واإلميان ،الفقر ،احلرية ،العدالة ،املداراة.
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الفقه (القانون اإلسالمي) والتنمیه
ابوالقاسم علیدوست

1

موضوع الدراسة ،الفقه والقانون اإلسالمي والتنمیه .وحنن يف صدد أن نعلم كيف يرتبط الفقه
أو بعبارة أخرى القانون اإلس � �ل� ��امي مع التنمیه املنظور ،وكيف ميكن للفقه أن يكون مانعاً أو
س � � � ��ببا للتنمیه ،من مؤسس � � � ��ات والعناصر واملكوانت املوجودة يف الفقه اليت ميكن من خالل
التأكيد عليها الوصول إىل التنمی � � � ��ه املطلوب؟ ال يقصد ابلقانون جمموعة امليزات واإلمتيازات
والس � � � ��لطات ،وال يقصد ابلقان � � � ��ون جمموعة احلقوق؛ بل املقصود عل � � � ��م القانون .أي القوانني
احلاكمة يف اإلس � �ل� ��ام .لذا فاملقصود ابلقوانني اإلس � �ل� ��امية مثل استخدام الفقه يف الكثري من
األحيان كأحد العلوم ،هو نفسه املقصود من القوانني.
ينقسم اإلسالم إىل قسمني بشكل رئيسي .قسم يكون فيه اإلميان ضرورايً ( قسم اإلعتقادات)
واآلخر يتعلق ابلعمل .الفقه هو علم كاشف للشريعة ،أي إذا اعتربان أن أحد العلوم يريد تقدمي
شريعة ما للمكلفني ،فمن املفرتض بشكل حتمي عدم وجود شريعة واضحة خاصة ابملكلفني
بشكل آين بل جيب أن ختضع ملسري وآلية معينة ،يف هذا اخلضم يتم تقدمي أحد العلوم ليضع الشريعة
يف متناول املكلفني ،يطلق على هذا العلم "الفقه" .وعلى اآللية اسم "االستنباط واإلجتهاد" .لذا
الجيب اخللط بني الفقه والقانون اإلسالمي وبني الشريعة .الشريعة إهلية؛ شريعة واحدة ومعصومة؛
لكن الفقه بشري ،طبعاً لديه قدسيته اخلاصة؛ لذلك عندما يتم طرح الفقه يف هذه الدراسة يقصد
 .1أستاذ مبركز البحوث للثقافة والفكر اإلسالمي؛ Email: salsabeal@gmx.com
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به العلم الكاش � � � ��ف للشريعة .وعندما يتم طرح التنمیه فمن املؤكد عدم مشوله لكل أنواع التطو؛
بل يقصد به يف احلقيقة التنمیه حبس � � � ��ب اهلدف اإلهلي من بعث الرس � � � ��ل ،إنزال الكتب وتشريع
القوانني .نعتقد أبن التنمیه الذي ال يتالئم مع أهداف الشريعة ليس تنمیهاً .وميكن أن نعرب عنه
مشرعاً.
إسالمياً ابلتنمیه اإلس � �ل� ��امي .ونصل من خالل هذا املوضوع إىل فكرة أن الفقيه ليس ّ
عندما قلنا أبن الفقهكاشف للشريعة فهذا يعين أبن الفقيه اليستطيع أن يكون مشرعاً .لوكان
مشرعاً فلن يكون هناك جمال للكشف عنها؛ الفقيه
الفقه علماً تشريعياً ولوكان فاهم النصوص ّ
مشرعاً .عندما يكون الفقه
فاهم للنص؛ وليس مشرعاً .الفقيه مبينّ للقانون ،مبينّ للشريعة وليس ّ
علماًكاشفاً ويصبح الفقيه فامهاً للشريعة ،حينها أييت دور األسناد؛ أي ماذا جيب على الفقيه أن
يقوم به هنا لفهم الشريعة عندما طرح موضوع األسناد ،موضوع األدلة واملصادر .ما األسناد اليت
جيب عليه الرجوع إليها أثناء عمليةكشف الشريعة؟ القرآن سن ٌد قطعي وال حيتمل الشك حبيث
تقبل � � � ��ه مجيع املذاهب الفقهية؛ طبعاً من النادر وجود فقهاء قالوا إبنتفاء حجة القرآن الظاهرية،
لكنهم مل يقولوا أبن القرآن ليس مصدراً لإلستنباط؛ لقد قالوا حنن جيب أن نفهم القرآن خبصوص
مفسر،
النصوص الواردة فيه ،أي أهنم يف احلقيقة قالوا بفعالية القرآن الس � � � ��ندية ،لكنه حيتاج إىل ّ
مفسره .لذلك فإن حجية القرآن خط أمحر عند كل املذاهب
ميكن للنيب أو املعصوم أن يكون ّ
الفقهية .السند اآلخر الذي نراه عند مجيع املذاهب الفقهية الشيعية وغري الشيعية ،اإلمامية وغري
اإلمامية هي سنّة املعصوم .طبعاً يوجد خالف بني أهل السنة واإلمامية ابحنصار سنّة املعصوم
ابلنيب فقط أم ال؟ ألهنم يؤمنون بعصمة النيب فقط ،لكن ألننا نؤمن بعصمة أربعة عشرة معصوم،
ما أدى إىل إتساع دائرة العصمة أيضاً .لكن يوجد هناك سند آخر ابسم العقل يف فقه اإلمامية.
ولكن جيب دراسة مدى فعالية العقل يف اإلستنباط .مت ذكر اربع فعاليات للعقل يفكتاب الفقه
والعقل :الفعالية السندية واإلستقاللية ،فعالية األدوات والتفسري عندما يبحث العقل يف النصوص؛
أي تفسريان لآلية القرآنية عن طريق العقل أو تفسريان لرواية ما عن طريق العقل؛ الفعالية األخرى
للعقل هي الفعالية السببية حبيث تنتهي الكثري من قواعد الفقه إىل العقل؛ الفعالية األخرية هي
فعالية اإلحتياط والتجويز حبيث أننا نستخدم العقل لتقبيح العقاب بدون سبب .إذا إنتبهنا إىل
هذه املؤسسة أي مؤسسة العقل بغعالياهتا األربعة اليت قمنا إبحصائها ،ستنشأ عالقة وطيدة بني
الفقه والقانون اإلسالمي والتنمیه.
يعترب البحث يف أهداف الشريعة ونصوصها املوضحة ألهدافها السبيل اآلخر املوجود يف الفقه
والذي يرتبط الفقه من خالله ابلتنمیه .إبختصار ،تتم اإلشارة إىل وجود نوعني من النصوص يف
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اآلايت القرآنية والرواايت :النصوص املبينة للشريعة مثل« :هلل على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيالً" حبيث يوضح هذا النص حكماً شرعياً بوجوب احلج»« .أقيموا الصالة وآتوا الزكاة»
– «اي أيها الذين آمنوا اوفوا ابلعقود» ،هذه اآلايت أيضاً تبني الش� � � � �ريعة .لكن هناك الكثري من
النصوص الواردة س� � � � �واء يف القرآن أو يف الرواايت اليت تبني املقاصد .مثل« :هو الذي بعث يف
األميني رس� � � � �وألً منهم يتلوا عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة» .وضح القرآن ثالثة
أهداف رئيسية لألنبياء بشكل عام :التعليم والتزكية والفرقان ،تؤدي يف جمموعها إىل اخلروج من
الظلمات إىل النور« .خيرجهم من الظلمات إىل النور» .عدد الرواايت واآلايت اليت تبني هدف
هللا من بعث الرسل وتنزيل الكتب وتشريع القوانني ليس قليالً .والسؤال الذي يطرح هنا هوكيف
ميكن لفقه اإلمامية التعامل مع هذه النصوص؟ هل يستطيع الفقيه إستخدام أحد النصوص املبينة
للمقاصد أو النص املقصديكمصدر لإلستنباط؟ هل ميكن أن يكون جمرد فعالية أدواتية وتفسريية
فقط أم حيتوي على فعالية أخرى؟ ميكننا يف الفقه إس � � � ��تخدام هذه اجملموعة املوضحة للمقاصد
إبعتبارها أداة ووسيلة وتوضيح للنصوص والشريعة ،وإستخدامها يف النصوص املوضحة للمقاصد
حبيث تصبح نصوصاً موضحة للش� � � � �ريعة العامة .يف حني أهنا ليس � � � ��ت عامة يف املقام األول ،بل
هي خاصة .أو يتم قصدها بشكل خاص (بينما هي عامة يف املقام األول) .وإذا مت إستخدامها
بشكل دقيق ستصبح النصوص املوضحة للمقاصد قواعد أساسية للتنمیه .أي عندما تُطرح يف
القرآن مسألة التعليم ،ستطرح مسألة التزكية والتقوى ومسألة الفرقان ،وكل منها أساسية للتنمیه،
فإذا طرحت مسألة احلرية "يضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم" فهذه قاعدة أخرى
للتنمیه ،فالنصوص املوضحة للمقاصد هي العناصر األساسية للتنمیه؛ الطريق الثالث الذي ميكن
للفقه اإلمامي أن حيل مسألة التنمیه عن طريقه ويؤدي إىل التنمیه هو موضوع إختيار املصلحة
عند التضارب ،والذي ذكرته حتت عنوان «اإلستنباط الثاين».
إذا ُسئل أحد الفقهاء ما هو حكم تلك املسألة؟ مثالً أن نسأل :ما هو حكم دخول احلكومة
أو وكاالت املخابرات إىل ملكيات الشعب اخلاصة؟ فإذا أراد نظام أو مؤسسة مرتبطة أو غري
مرتبطة ابلنظام تفتيش الناس والتحكم ابلتنقالت والتنصت على الكالم والتحكم مبعابر املدن،
فما هو حكمه؟ جييب الفقيه :حرام .وسؤال آخر :ما هو واجب احلكومة يف أتمني املصاحل؟
ما هو واجب احلكومة جتاه الشعب؟ اجلواب واضح؛ احلكومة ملزمة تؤمن راحة ابل الشعب
(األمان واحلرية والعدالة وغري ذلك) .جييب الفقيه على هذين السؤالني .لكن يتبادر سؤال آخر
فإذا أرادت احلكومة أو الدولة أو السلطة أن تراعي تلك املصلحة أو تلك فيتوجب عليها وضع
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بع � � � ��ض القيود (ما العمل حينها؟) ،يكمن يف هذه احلالة تضارب مصلحتني وأحياانً تضارب
مفس � � � ��دتني أو تضارب مصلحة ومفس � � � ��دة ،وهنا أييت دور الفقه جم � � � ��دداً ،ويفتح اجملال أمامه
إلختيار املصلحة .وتش � � � ��كل كيفية إختيار الفقه للمصلحة أساس كتاب "الفقه واملصلحة".
ويعترب استخدام املصلحة الطريقة األخرى اليت تربط بني الفقة وموضوع التنمیه؛ وال جيب اخللط
بينها وبني املصاحل املرسلة عند أهل السنة؛ لذلك
حضور العقل بفعالياته األربعة يف ساحة اإلستنباط
عالقة الفقه ابلنصوص امللفوظة أي القرآن والرواايت كموضحة للشرائع
استخدام الفقه للمصلحة حني تضارب مصلحتني أو مفسدتني أو مصلحة ومفسدة
تعطي الفقه القدرة على التعامل املنطقي والبناء يف موضوع التنمیه.
نش � �ي� ��ر يف القسم الثاين من هذا البحث إىل أس � � � ��س التنمیه وأصوله .نقوم بفصل األسس عن
األصول ،فأسس � � � ��ه هي املستوايت الكامنة وراء القوانني اليت تتكون يف قالب املصاحل واملفاسد
يف حني أن أصوله الضوابط والقواعد اليت يتم بياهنا على شكل اقرتاح.
ابلنسبة ألسس التنمیه ،لدينا أربعة أسس واليت لن يكون هنالك تنمیه بدوهنا:
1 .1مراعاة مجيع األمور املعنوية واملادية للبشر ،فإعتبار التنمیه معنوي أو مادي بشكل
حبت يعترب تنمیهاً انقصاً وغري كاف حبسب إعتقادان.
2 .2س � � � ��يادة املعايري الش � � � ��رعية يف مجيع احللول والسياس � � � ��ات ،أي جيب أن خيضع كل
موضوع مطروح كتنمیه للمعايري الشرعية.
3 .3إعتبار اإلنس � � � ��ان صاحب حق وواجب ،أي أال نعترب اإلنسان صاحب حق فقط
أو واجب فقط.
التوحيد يف التش� � � � �ريع ،نؤمن أبنه ال يوجد أي مش � � � ��رع س � � � ��وى هللا ،أما الباقون فإما أن يكونوا
مرخصني من قبل هللا أو يقومون ابلتخطيط ،وإال فلن يكون لدينا مؤسس � � � ��ة أو س � � � ��لطة إبسم
السلطة التشريعية حبسب هذا املعىن( .إن احلكم إال هلل) .من خالل هذه األسس تبدأ مسألة
التنمیه وس � � � ��نصل إىل قواعد التنمیه اليت مت اإلش � � � ��ارة فيها إىل عشرين قاعدة ،واليت تعترب هذه
البحوث خطوة مبكرة طبعاً.
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من املعرفة إىل احلكمة :رؤية قرآنية
مهدي جلشين

1

التنمیهات اليت حصلت يف العلوم الفيزايئية والطبيعية يف املئيت سنة املاضية ،زادت من معرفتنا
عن العامل إىل حد غري مسبوق .كما قدم التنمیه يف جماالت العلم التطبيقية لإلنسان قدرة كبرية
على استخدام الطبيعة والتحكم ابلعقول البشرية .لكن النتائج احلاصلة عن العلم والتكنولوجيا
كانت مفيدة ومضرة ابلنس � � � ��بة للبشر يف الوقت ذاته؛ على سبيل املثال ،زادت املعرفة العلمية
والفنية من أدوات الرفاه اإلنس � � � ��انية ورفعت بش � � � ��كل ملحوظ من معايري احلياة ،لكن من جهة
أخرى ،مت اس � � � ��تعمال هذا العلم إلابدة البش � � � ��ر وتدمري الطبيعة أيضاً ،وهدد مس � � � ��تقبل البشرية
أبخطار عظمى .هذا إلنشغال عدد ال حيصى من العلماء يف مراكز الدراسات العسكرية يف
إنتاج أدوات الدمار الش � � � ��امل .وقامت األوس � � � ��اط العلمية بشكل أساسي بدور سليب يف هذه
القض � � � ��ااي .يف اجململ ،أدت املعرفة العلمية إىل انع � � � ��دام األمان واالضطراب واحنطاط األخالق
والبعد املعنوي للبشر بدالً من قيامها بتوفري الراحة وأتمني اإلحتياجات املعنوية له.
يطرح هنا هذا السؤال أنه ملاذا مل يرتق العلم والتكنولوجيا برفاه وسعادة البشر؟ يبدو جلياً أبن
العلم والتكنولوجيا ال ترتقي وحدها مبس � � � ��توى حياة البشر ،بل أن أهداف العلم والتكنولوجيا
واستعماالهتا اليت تقوم بتحديدها وهذه بدورها يتم حتديدها عن طريق رؤية العلماء.
برأينا ،إن ظهور هذه األخطار بش � � � ��كل أساس � � � ��ي انتج عن إنفصال املعرفة عن احلكمة .هلذا
أوصت مجيع أداين العامل س � � � ��الكي طريق املعرف � � � ��ة أبن يصاحبوا املعرفة ابحلكمة؛ ألن احلكمة
 .1أستاذ جبامعة شريف الصناعية؛ Email: mehdigolshani@yahoo.com
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مغزى عليه.
تساعد يف استعمال املعرفة يف طريق اخلري وإرشاد احلياة وإضفاء ً
حنن نعترب أن فقدان احلكمة بني العلماء املعاصرين مبثابة سيطرة الرؤية العلمانية على األوساط
العلمية املعاصرة .رافق املعرفة التجريبية ،علم الوجود الطبيعي ،واألخالق النسبية ،علماً خالياً
من احلكمة ،قوة بدون تقوى وراحة بدون سكينة.
يش � � � ��ار إىل احلكمة يف اجملال النظري ابلفهم املطابق للواقع ويف اجملال العملي للعمل املدروس
واملناس � � � ��ب .لذا فهو يؤدي إىل تنفيذ األعمال إبتقان والتمييز بني احلق والباطل واخلري والشر
وعدم القيام ابألعمال اخلاطئة .بعبارة أخرى ،إن التسلح ابحلكمة يؤدي إىل حتديد الشخص
جلوانب الواقع املهمة والتمييز بني اخلطأ والصواب واحلسن والسيء.
أهم أسباب انفصال املعرفة عن احلكمة عبارة عن:
(أ) إحنسار نطاق التخصصات
بسبب املذهب التخصصي االستثنائي يف عصران ،إنقسمت املعرفة اإلنسانية إىل أجزاء متعددة،
وهلذا مت إمهال رؤية البشر الشاملة ألنفسهم وحمليطهم ومت إغفال مسؤليتهم جتاه بقية اخلالئق.
(ب) إغفال األمور األخالقية يف العمل العلمي
مت تروي � � � ��ج فك � � � ��رة فصل القيم عن العلم وحياد العلم ابلنس � � � ��بة للقيم األخالقية منذ عصر هيوم
وم � � � ��ا بع � � � ��ده .أدت هذه النظرة إىل انفص � � � ��ال العلم عن القيم األخالقي � � � ��ة وأدى هذا بدوره إىل
إضعاف املالحظات األخالقية يف األعمال العلمية ويف النهاية إىل إنتش � � � ��ار النسبية األخالقية
يف اجملتمعات احلالية.
(ج) التعطش للقوة والثروة
يف العصور الوسطى وبداية العلم اجلديدكان السعي وراء املعرفة بسبب التفكر يف خملوقات هللا،
بدالً من أن تكون ملصاحل البشر املادية .لكن بسبب سيطرة العلمانية على األوساط العلمية
املعاصرة سعى العلم يف الكثري من املواقف إىل كسب القوة والتحكم ابلطبيعة واجملتمعات.
(د) إغفال املراتب األمسى للواقع
العلم املعاصر يرتكزكلياً على املنهج التجرييب للواقع اليت يعرتف فيه ابلعلم املرتكز على احلواس
فقط .هذا الفهم عن العلم يعترب العامل املادي الواقع الوحيد وال يرتك مكاانً هلل فيه ويهمل البعد
املعنوي لإلنسان أو ينكره وال يهتم ألي هدف سوى أتمني حاجات اإلنسان املادية.
(ه) إغفال سؤاالت اإلنسان األساسية
النظرة السائدة بني العلماء أن العلم يكفي لتفسري كل شيء .لكن يف العقود األخرية املاضية
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أقر الكثري من علماء النخب األول يف العامل أبن العلم ال يستطيع اإلجابة على كافة األسئلة
اليت هتم اإلنسان وال يستطيع اإلجابة أيضاً على بعض األسئلة اليت يطرحها العلم وهو حيتاج
إىل أساس كلي ميتافيزيقي ليشرح جناحها.
إمهال هذه األس � � � ��ئلة الس � � � ��ابقة علم قام جبعل العلم غري إنساين .اس � � � ��تعمال السحر والتنجيم
والتصوف يف الغرب يعترب شاهداً جيداً على هزمية العلم أمام إرضاء احلاجات اإلنسان العميقة.
اليوم تتجه الدراس � � � ��ات العلمية لتأمني رغبات احملافل العلمية أو أصحاب السلطة وأدى فصل
املعرف � � � ��ة عن احلكمة إىل وجود اإلضطراابت وعدم اإلحس � � � ��اس ابألم � � � ��ن وإضعاف األخالق
واجلان � � � ��ب املعنوي .العلماء املؤمنون هبذه الرؤية مقتنعون بنتائج عملهم وينس � � � ��ون أنه جيب أن
يكون العلم يف خدمة البشر وليس أداة إلستغالهلم .لكن يف الرؤية اإلسالمية يرتافق العلم مع
احلكمة ويستعمل حلل القضااي البشرية واجملتمعات اإلنسانية ،اهلدف الذي ينضوي على رضا
هللا وسعادة البشر .تعترب الطبيعة أمانة إهلية من واجب اإلنسان احملافظة عليها .لذا جيب على
مجيع الربامج املتعلقة ابلتنمیه العلمي والتكنولوجي التناغم مع النظام اإلهلي وحتقيق احلاجات
املشروعة للبشر واجملتمعات اإلنسانية.
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اخلالفة اإلهلية والنموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه
قدرة هللا قرابين

1

يبدو أن االنثربولوجيا هو حصيلة أهم مباين النموذج اإلسالمي للتنمیه ،ألنه ليس فقط تتقدم
األنثروبولوجيا على مجيع العلوم البش� � � � �رية ،بل أن جمموعة املعارف البش� � � � �رية ليست صحيحة
وقاصرة تقريباً وغري فعالة بدون انثروبولوجيا فعالة؛ خاصة إذا كانت األنثروبولوجيا املتعلقة هبا
قاص � � � ��رة وغري قادرة على تقدمي تصور صحيح عن اإلنس � � � ��ان .من جهة أخرى ،االنثروبولوجيا
الواقعية تتعلق مبعرفة املاهية الوجودية واملعرفية وأيضاً مكانته ومنزلته يف مجيع النظام الوجودي،
من ضمنها عالقته ابهلل .ألنه ميكن احلكم فقط على قيم ومكانة اإلنسان يف النظام الوجودي
عن طريق معرفة األبعاد الوجودية لإلنسان ،وخاصة الروح واجلسم ،ومن مث تعيني ماهية نظرته
ورؤيته.
هلذا فإن تبيني أبعاد خالفة اإلنس � � � ��ان اإلهلية تدل على العظمة اإلهلية والالحمدودية اإلنسانية
ووجوده الال متناهي واملعقد ،حبيث أن هللا تعاىل جعل وجود ابقي املخلوقات مرتبطة بوجوده،
وأنه ال ميكن التعامل مع هذا املخلوق العظيم مبجرد نظرية املعاجلة التجريبية والنظرة احلياتية أو
اإلجتماعية واملادية؛ بل جيب بس � � � ��بب علومنا احملدودة إعادة بناء نظرة األنثروبولوجيا وحديثها
يف العلوم اإلنسانية ابستخدام التعاليم القرآنية اليت تقف على أبعاده املوسعة وأسراره املعقدة،
وجيب ترسيم تصور جديد وقرآين لإلنسان؛ حبيث ميكن إستخدامها يف أتمني أسس النموذج
اإلسالمي للتنمیه حول معرفة اإلنسان.
 .1استاذ مساعد يف الفلسفة جامعة اخلوارزمي ،طهران؛ Email: Qorbani48@gmail.com
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يف القرآن وهو الكتاب الكامل حول معرفة اإلنسان التوحيدية ،مت التأكيد على األبعاد الوجودية
واملعرفية لإلنس � � � ��ان يف مناسبات عديدة وأبساليب خمتلفة اليت تعرب عن مكانة اإلنسان املميزة.
يشري خطاب هللا للمالئكة يف إحدى اآلايت ابإلضافة إىل إطالع هللا تعاىل للمالئكة فيها عن
إختياره لإلنسانكخليفة له ،إىل عدم قدرهتم على فهم سبب هذا اإلختيار وأتكيده على التفوق
الذايت لإلنسان عليهم .يف آية أخرى ،يوجه اخلطاب اإلهلي للبشر ليمتحنهم حولكيفية تصرفهم
حبصوهلم على منزلة خليفة هللا .يف آايت أخرى أيضاً ،يتم تقدمي حضرة داوود وإبراهيمكأنبياء هللا
وخليفة وإمام للناس ويتم تبيني أن من مس � � � ��تلزمات اخلالفة اإلهلية القضاء ابحلق وأن من شروط
إعط � � � ��اء اإلمامة اليت هي نتيجة اخلالفة اإلهلية ،النجاح يف اإلمتحاانت اإلهلية املتعددة .اآلايت
السابقة تشري إىل توجيه اخلطاب اإلهلي جلميع الناس وال يوجد أية إستثناءات؛ بل أن املالحظة
املهمة يف خالفة اإلنسان اإلهلية هي يف املقام األولكرامة ذاتية وجلميع البشر ،لكنه ليس صحيحاً
من الناحية العملية وصوهلم بشكل فعلي إىل هذا املقام .بعبارة أخرى ،خليفة هللاكرامة ومنزلةكلية
جلميع البشر ،وهبذا فإن مجيع البشر يستحقون التكرمي هلذه الصفة الذاتية ،لكن ليس من الضروري
حصول اجلميع عليها حيث أن ذلك يشري إىل بعدها املكتسب.
فضال عن ذلك إن اإلنس � � � ��ان يف العامل الوجودي عبارة عن املوجود الوحيد الذي يتمتع مبوهبة
العقل والتفكري ويستطيع التأمل والتدبر يف الوقائع احمليطة به ،والكائن الوحيد أيضاً الذي ميكنه
إكتساب العلوم ،هذا األمر غري متوفر ابلنسبة لبقية املخلوقات أو مل يعطه هللا هلم .هلذا متت
اإلشارة مراراً إىل أمهية علم اإلنسان املكتسب يف آايت عديدة يف القرآن من خالل التأكيدات
الكثرية على قوة العقل والتدبر يف اإلنسان والفصل بني اإلنسان العاقل واجلاهل ،يف حني أن
علم اإلنسان املكتسب يرتبط بشكل كبري إبمتالك قوة العقل والتفكري فقط .أيضاً ابإلضافة
إىل تعليم األمساء واألس� � � � �رار اإلهلية لإلنس � � � ��ان ،ميكن من القرآن اإلنتباه إىل فلس � � � ��فة وأسباب
استحقاق اإلنسان األخرى إلكتساب مقام خليفة هللا .يف هذا اجملال ،يعترب بعده الثنائي ونفخ
الروح اإلهلية فيه وامتالك العقل والقدرة واحلرية من أهم أسباب استحقاقه هلذه املنزلة حيث يتم
دراستها بشكل خمتصر .يف احلقيقة ،اإلنسانكائن ذو بعد ثنائي حيث تنبع حقيقة وجوده من
البعدين اجلسدي والروحي .لذلك فإن من أوىل اخلصائص الذاتية لإلنسان ليس فقطكونه من
خملوقات هللا بل نفخ هللا الروح اإلهلية يف طبيعة خلقته.
لذا فإن خلق هللا لإلنس � � � ��ان وإمتالكه للروح اإلهلية تشري إىل منزلته ومكانته اإلهلية والذاتية يف
النظام الوجودي وتنبهنا إىل إس � � � ��تحقاق هذا املخلوق ملقام اخلالفة اإلهلية ،ألنه الوحيد الذي
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ميتلك عالمة ومسة إهلية ومتثيالً إهلياً على األرض.
ابإلضافة إىل خلقته اإلهلية ،يعترب الس � � � ��لطان واإلرادة احلرة أيضاً من أهم خصائص اإلنس � � � ��ان
الذاتية اليت ال متيزه فقط بش � � � ��كل اتم عن ابق � � � ��ي الكائنات ،بل متنحه مكانة خاصة وهي من
أس � � � ��باب اإلستخالف اإلهلي .ألنه اإلنس � � � ��ان يف ضوء اإلرادة احلرة والسلطان يستطيع إختيار
مصريه وانتخاب سعادته أو شقاوته املؤقتة أو الدائمة .هذه احلقيقة تشري إىل أن اإلنسان ليس
كائنا جامداً وال ميتلك ماهية اثبتة ،بل أن العقل والسلطان يتيحان له تغيري صفاته الوجودية
واملعرفية واألخالقية وإظهار كل منها بشكل جديد.
ميكن اإلش � � � ��ارة يف املقاالت املقدمة حول فلسفة وأسباب خالفة اإلنسان هلل إىل مواضيع مثل
أمهية كمال اإلنسان إبعتباره اهلدف الغائي للخلقة حيث أنه عصارة وحجة الوجود واملخلوق
الوحيد الذي يتمتع بصفات ال متناهية .جيب القول هبذا الش � � � ��أن أبن جممل اآلايت القرآنية
تشري إىل نفخ الروح اإلهلية يف اإلنسان أثناء خلقه وتسمية هللا نفسه أبحسن اخلالقني ،وهذا
يشري إىل أن انضواء خلق هكذاكائن على هدف أمسى .ويشري أيضاً تكامل جمموعة الصفات
املعرفية والوجودية واألخالقية الال متناهية يف اإلنس � � � ��ان إىل مسة السعي األبدي إىل إكتساب
الكماالت وحىت الرذائل .أي أن مسة الالمتناهي والسعي األبدي ميكن أن تبني البناء الوجودي
واملكانة اخلاصة لإلنسان يف النظام الوجودي؛ إىل درجة استحقاقه ابلنسبة للكماالت من مقام
القرب واخلالفة اإلهلية والعبد الصاحل وخليفة هللا واإلنسان الكامل ،ويف املقابل قيامه ابلعصيان
والطغيان وإدعاء الربوبية .من ضمن نتائج اس � � � ��تخالف هللا لإلنسان ميكن اإلشارة إىل مكانته
إبعتباره ممثالُ هلل على األرض ،سلطانه على خملوقات هللا ،رفعته على الظواهر الوجودية وسجود
املالئكة له والتحقق الفعلي للحكومة اإلهلية على يد اإلنسان يف هذا العامل.
هلذا ،فإنه من الفعالية ترس � � � ��يم النموذج الصحيح للتنمیه من وجهة النظر اإلسالمية املتضمنة
لتعريف دقيق لنظام األنثروبولوجيا .ألن النموذج اإلس � �ل� ��امي للتنمیه يشرف على مجيع أبعاد
حياة اإلنس � � � ��ان الدنيوية واألخروية ،يف حني أن حمورية اإلنسان يف هذا النموذج يصيبنا ابحلرية
خبصوص ضرورة تقدمي نظرية منطقية وعقلية عن النظرة األنثروبولوجية .وذلك ألن التصور غري
الواقعي عن اإلنسان يؤدي إىل تغيري مكانته ابلنسبة لباقي الكائنات ،مثل هللا والعامل ،وسيطرة
اإلنسانية املادية اليت هي مشكلة احلضارة املتنمیهة احلالية يف الغرب.
هبذا اخلصوص،كما قلنا فإن نظام األنثروبولوجيا املس � � � ��تمد من القرآن حيدد دور اإلنس � � � ��ان يف
النظام الوجودي من خالل تقدمي صحيح ملبدأ ومعاد اإلنس � � � ��ان .يف القرآن الكرمي ،إن خطة
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تعاليم خالفة اإلنس � � � ��ان اإلهلية تس � � � ��تطيع التعريف بكافة األبعاد املعرفية والوجودية واألخالقية
واإلجتماعية والسياسية لإلنسان ،ويف النهاية تقدمي انثروبولوجيا إهلية وتوحيدية فعالة .يف هذه
التعاليم يتم التأكيد على إهلية روح اإلنسان ومسوه على ابقي الكائنات وامكانية السمو املادي
واملعنوي لإلنس � � � ��ان إىل درجة الوصول الفعلي للخالفة اإلهلية وتسليح اإلنسان ابلعلم واإلرادة
والس � � � ��لطان وخاصة تسخري مجيع املخلوقات خلدمة اإلنسان ،تشري هذه مجيعها إىل أن وجود
هذه الكائنات مجيعها ابس � � � ��تثناء هللا يف خدمة اإلنس � � � ��ان من أجل إعمار حياته املادية ورقي
حياته املعنوية .لذا فمن خالل امتالك اإلنسان احلق يف استخدام مجيع امللكات الطبيعية للرقي
والتنمیه يف مجيع األبعاد ،لكن حقه يف هذا االسثمار منحصر يف رقيه الروحي وإقامة احلكومة
اإلهلية على األرض ،وليس اس � � � ��تثمارها جملرد اس � � � ��تمتاع مادي ولذة مادية أكرب .مع العلم أبن
جمموع التعاليم القرآنية تدل على أن خالفة اإلنسان اإلهلية ذاتية لكنها ذاتية ابإلمكان وليس
فعلياً واليت تصل إىل كماهلا الفعلي يف البشر يف ضوء مساعي اإلنسان احلرة وبشكل تدرجيي.
بعبارة أخرى ،اخلالفة اإلهلية موجودة اإلمكان يف مجيع البش � � � ��ر ولكن وجودها الفعلي اخلاص
والنهائي ينحصر يف عدد حمدود من البشر الذين يسمون ابإلنسان الكامل وأولياء هللا.
لذا إن دور تعاليم خالفة اإلنس � � � ��ان اإلهلية من خالل تعي � �ي� ��ن مكانة ودور وعمل وغاية حياة
اإلنسان وأيضاً عالقة اإلنسان مع هللا واملخلوقات األخرى ،تقوم بتعيني خصائص وموجهات
األنثروبولوجيا يف النموذج اإلس � �ل� ��امي للتنمیه ،األمر ال � � � ��ذي ميكن مالحظته يف مجيع األبعاد
املادية واملعنوية للنماذج اإلسالمية للتنمیه مبثابة أسسها اخلارقة للطبيعة .إذا حتقق أمركهذا ،ال
يعود التنمیه البشري رقياً يف املظاهر املادية للحياة الدنيوية ،بل ذلك الرقي والسمو يف الثقافة
واألخالق والرتبية والتعليم والتوجه اإلهلي فيها مجيعها وتربية البش � � � ��ر السعداء ،ألن تربية كهذه
تعترب أرضية لتحقيق احلكومة اإلهلية على األرض على يد اإلنسان إبعتباره خليفته.
ابلنتيجة االنثروبولوجيا مقدمة وأس � � � ��اس لنموذج أي تنمیه مادي ومعنوي للبشر يف العامل .يف
حني أن االنثروبولوجيا يف الرؤية اإلسالمية تتضمن مكون ومتغري هام جداً إبسم اخلالفة اإلهلية
اليت تبني تعاليم املنش � � � ��أ واملعاد وكيفية سري التكامل اإلنساين؛ أي إحتواء اإلنسان على منشأ
إهلي وسري حلركة تكاملية إهلية للوصول إىل القرب اإلهلي .لذا فإن أي عمل يف هذا العامل ،ومن
بينها أي نوع من مناذج التنمیه ،جيب توضيحها وتقدميها يف ضوء تعاليم خالفة اإلنسان اإلهلية
لتساعد يف حتقيق كماالت اإلنسان املعنوية.
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املعنوية (أسس ومكوانت) يفكالم األستاذ الشهيد مطهري
وعالقتها ابلنموذج اإلسالمي – اإليراين للتنمیه
حممد جواد رودجر

1

«املعنوية» إحدى التعاليم اليت هلا دور حموري وأساس � � � ��ي يف هندس � � � ��ة املعرف � � � ��ة الدينية والنظام
الوجودي السامي لإلنسان ،وعلى الرغم من كون توضيح هذا املفهوم من السهل املمتنع ،إال
أنه أمر ضروري وحاسم .تتساوى أمهية املعنوية مبعىن أصالة «عامل املعىن» أو «عامل الغيب» مع
«العامل املادي» و«عامل الشهادة واحملسوسات» .املعنوية أي اإلعتقاد ابهلل وعامل الغيب والعبور
من الظاهر إىل ابطن العامل هي أحد أهم املوضوعات األساس � � � ��ية يف احلياة الدينية والتنمیه من
كل اجلوانب وفلس � � � ��فة احلياة اإلسالمية .تشكل فطرة اإلنسان اإلهلية والتوحيدية بوابة املعنوية
اليت يرتبط هبا تكامل اإلنسان العلمي والعملي بشكل وثيق .لذا جيب البحث يف أمهية املعنوية
من خالل دورها الرئيس � � � ��ي يف مجيع أبعاد وجماالت احلياة .يعترب السلوك املعنوي عامالً مهماً
وأرضية حلياة العلم الديين والتنمیه الس � � � ��ليم والبناء يف مجيع األبعاد واجملاالت .وهبذا س � � � ��يكون
للعلم واإلقتصاد والسياس � � � ��ة ماهية وأمهية معنوية يف أتسيس العائلة واجملتمع .لن تتصف احلياة
خالية املعنوية بس � � � ��كينة دائمة على الرغم من إحتمالية متتعها براحة نس � � � ��بية نوعاً ما أو أكثر،
لكن بسبب كون هذه الراحة خالية السكينة فلن تستطيع تعويض اخلأل الوجودي والباطين يف
اإلنس � � � ��ان ،ومن احملتمل أن تنتقل ابحلياة إىل املادية البحتة وأن تس � �ي� ��ر ابإلنسان حنو اإلحندار،
وهبذا س � � � ��تكون الراحة خالية املعنوية أيضاً منبعاً لآلفات واألخطار الكثرية .املفهوم األساسي
للمعنوية برأي األس � � � ��تاذ الشهيد مطهري هو نفسه غيب العامل والعامل الغييب ،ابطن العامل وعامل
 .1أستاذ مشارك مبركز البحوث للثقافة والفكر اإلسالمي؛ Email: Dr.mjr345@yahoo.com
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الباطن .ويعتقد أن اإلميان هو أمر معنوي يف احلقيقة .أي أنه رؤية تتجلى فيها معرفة خاصة
عن العامل ونوع من العالقة املرتبطة بتلك املعرفة .ويف املقايس � � � ��ة يعترب فطرة اإلنس � � � ��ان ومعنويته
مدخالً للمعنوية والغيب وامللكوت .ويعتقد أيضاً أن املعنوية أساس التكامل من وجهة النظر
القرآنية .وابلنس � � � ��بة لعالقة املعنوية ابلعدالة ودور العدالة يف حتقق املعنوية وإحكامها يقول أبن
منطق اإلس � �ل� ��ام يتطلب حتقيق العدالة واملعنوية معاً يف اجملتمع .ويعتقد أبن ثورتنا ستحتاج يف
املس � � � ��تقبل إىل معنوية شاملة وواسعة ابإلضافة إىل العدالة اإلجتماعية اإلسالمية ،تلك املعنوية
اليت شهدانها عند النيب واألئمة املعصومني .وتتمتع املعنوية واحلرية يف خطاب األستاذ الشهيد
مطه � � � ��ري الفكري مبنزلة مميزة وعالقة خاصة ،برأيه أن احلري � � � ��ة الظاهرية أو اإلجتماعية اخلالية
من احلرية الباطنية أو املعنوية لن تكون قابلة للتطبيق العملي أو الواقعي فحسب بل ستؤدي
لإلنقالب عليه أي اإلستبداد .يف خطاب األستاذ الشهيد مطهري والذي هو خطاب مرتكز
على رؤية إس � �ل� ��امية إهلية ،فإن العامل على الرغم من كونه عامل� � � � �اً موجودا وخفيا أو طبيعيا وما
وراء الطبيعة أو الش � � � ��هادة والغيب ،إال أنه ليست منحالً ومتفرقاً ،بل هو عامل مرتبط وحمكم.
وترتكز أس � � � ��اس النظرية املعنوية لألستاذ مطهري على «نظرية الفطرة» .ويعتقد أيضاً أبن رؤى
وتوجهات اإلنس � � � ��ان تشكل حمور إنسانيته .وبناء على األسس املذكورة سابقاً ،برأي األستاذ
الش � � � ��هيد مطهري أن للمعنوية مكوانت مثل العبودية واإلميان ابملعاد .لذلك ال تكفي املعرفة
والعل � � � ��م والفهم يف ذلك ،بل تتطلب اإلميان والتس � � � ��ليم هبذه احلقيقة أيضاً .والعبودية هي روح
معنوية «العبودية هلل» واليت هي يف نفس الوقت احلرية احلقيقة ،والعبودية هي عني العزة والكرامة
وقرب اإلنس � � � ��ان الوجودي إىل هللا ،والعبادة س � � � ��لم القرب والتكامل ومعراج اإلنسان .العبودية
اإلهلية جوهرها «الربوبية» أو حتقيق «الوالية» ،الوالية على الباطن والظاهر ،العبودية الوسيلة
األوحد للوصول إىل املراتب اإلنسانية والسري يف طريق «إىل هللا».كما أن العقل يتميز ابألصالة
واملكانة املرموقة يف املعنوية اإلس � �ل� ��امية ،جيب أن يكون العقل حراً ليحصل على املكاس � � � ��ب
الفكرية واملعنوية .لذلك فإن العالقة بني العقل واملعنوية متبادلة .كما أن اإلنس � � � ��ان املعنوي يف
خطاب األستاذ الشهيد مطهري هو إنسان متوازن؛ ألن املعنوية بدون توازن وتعادل ستنقلب
على نفس � � � ��ها .ومن وجهة نظر ورأي األستاذ الشهيد مطهري املعنوية مبعناها العام انشئة من
«نص الشريعة» وتتحقق يف حمور الشريعة (األوامر و النواهي) مبعناها اخلاص .وذلك ألن الدين
والش� � � � �ريعة اإلهلية ضامن األخالق واملعنوية والدافع للتحكم ابلنفس وهتذيب الباطن وإظهار
املعرفة الشهودية واملعنوية الصادقة .وجيب أن نذكر أبن املعنوية اإلسالمية ال تتعارض مع احلياة
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واملشاركة يف اجملتمع .ويعتقد أيضاً ابحلاجة إىل التعلق ابحلياة والدنيا واآلخرة ،وسريها األخروي
يف مجيع مراحل وجماالت احلياة .وميكن إس � � � ��تمداد ه � � � ��ذه الرؤية من مشولية الدين اإلهلي ،كما
ويعتقد أبن الشعور اإلجتماعي (الروح اجلماعية) عند األشخاص املتدينني احلقيقيني أقوى من
شعور غريهم .إحدى املكوانت األساسية للمعنوية صحة وصددق «الوالية» ،الوالية لإلنسان
الكامل التام اليت ميكن الوصول إليها من خالل العلم مبقامهم ومنزلتهم وحمبتهم ومواس � � � ��اهتم،
وتكون س � � � ��بباً إلنشاء عالقة عاطفية وعقلية وعرفانية وعشقية أو عالقة وجودية مع أصحاب
الذات املقدسة واإلهلية.
مفردات البحث :املعنوية ،التنمیه ،األستاذ الشهيد مطهري ،الفطرة ،العدالة ،الشريعة،
احلرية.
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نطاق الدين و النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمية
محيد رضا شاكرين

1

أساس إدراج الدين اإلسالمي احلنيف لتدوين منوذج التنمية يرتكز على األسس املتعددة ملعرفة
الدين .النموذج اإلسالمي للتنمية يرتبط بطبقتني من أسس معرفة الدين :تتموضع يف طبقته
الس � � � ��فلى جمموعة من األسس و البىن التحتية النظرية اليت توجه بناء النموذج على أساس دين
اإلس � �ل� ��ام احلنيف .تتمركز يف الطبقة العليا أس � � � ��س مباين احلضارة و النموذجية اإلسالمية ليتم
إستخدامها يف بناء منوذج التنمية و حل قضاايه .املقالة احلالية تسعى إىل إعادة النظر ابقتضاب
يف إحدى األسس السابقة أي نطاق الدين .هذه اجملموعة من األسس توضح درجة أمهية و
قدرة و إس � � � ��تطاعة الدين اإلهلي يف التنمية و بناء احلضارة و مقدار إستجابته حلاجات البشر
يف هذا اجملال.
مت دراس � � � ��ة أربعة نظرايت يف معرفة نطاق الدين و اليت هي )1( :نظرية املثالية األخروية ()2
نظرية االهتمام األقل ابلدنيا ( )3املادية البحتة ( )4النظرية الشمولية.
ب� � � � �رأي الكاتب ،تغلق نظرية املثالية األخروية اجملال للرج � � � ��وع إىل الدين لبناء احلضارة و منوذج
التنمية و جتعلها مساعياً غري مثمرة ،من خالل إجياد شرخ بني الدين و الدنيا و بني الدنيا و
اآلخرة.
يف نظرية االهتمام األقل ابلدنيا اهلدف النهائي للدين هو السعادة النهائية ،و يهتم الدين فقط
ابلقدر الذي تستطيع فيه الدنيا أن تساعد يف عمل اآلخرة أو تتداخل معه .طبقاً هلذا املنهج،
 .1أستاذ مساعد مبركز البحوث للثقافة والفكر اإلسالمي؛ Email: shakerinh@gmil.com
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فإن مرجعية الدين يف بناء احلضارة و التنمية تنحصر يف حتقيق إنسجامه مع الغاايت الكلية و
الس � � � ��عادة النهائية و ال ميكن اإلستعانة ابلدين ألبعد من ذلك .من جهة أخرى ،فإن العالقة
حمدودة جداً يف هذه الرؤية بني الدنيا و اآلخرة ،و سيتس � � � ��م دور الدين ابحلد األدىن يف جمال
احلضارة و التنمية.
ال تُعينّ معرفة الدين عند املادية البحتة احلدود ملرجعية الدين يف منوذج احلضارة و التنمية؛ لكن
مبوجب نظرهتا القاصرة و املادية للدين ،فإهنا هتمل الروحانية الدينية ،و لذلك ،تُلحق احلضارة
املادية إبسم الدين بينما ال تتناسب مع الرؤية العاملية و القيم الدينية السامية.
املقالة احلالية تعترب الرؤية الشمولية النظرية األكثر توافقاً مع واقع دين اإلسالم احلنيف من بني
كل الرؤى املطروحة .يف هذه الرؤية ،يبحث الدين اإلهلي يف كمال و سعادة اإلنسان األخروية
أبفضل وجه ممكن ،و أيضاً يف خريه و صالحه الدنيوي .يف هذه الرؤية ،الصالح و الفس � � � ��اد
الدنيوي ابإلضافة إىل دوره األويل يف الفالح و الش � � � ��قاوة األخروية ،فهو يتمتع أيضاً بقيمة و
أمهية نفسية و مت إدراج كال اجلانبني يف التعاليم اإلهلية.
أكثر وظائف الدين أمهية يف بناء احلضارة يف الرؤية الكلية عبارة عن )1( :نشر املعارف ()2
حتديد األهداف ( )3التشريع ( )4التنظيم ( )5التخطيط .لذلك فإن للدين إستطاعة مرنة و
مرجعية واسعة يف بناء احلضارة و منوذج التنمية .و ميكن القول يف نفس الوقت أبن:
1 .1املرجعية الكلية و املرنة للدين ال تعين إمهال العلم و التجربة و العقل اإلنساين؛ بل أن
موجه للعقل.
العقل اإلنساين أحد مصادر الدين ،و الدين أيضاً هو حميي و ّ
منمي و ّ
يف النظرة الكلية الكثري من املشكالت و خاصة األمور املتغرية جيب حلّها مبساعدة العقل و
التجربة و العلم اإلنساين؛ لكن يتم إستعمال العقل و العلم ضمن حزمة األصول و األعراف
الدينية و جيب اإلختيار من بني الطرق البديلة اليت تنطبق بشكل أكرب مع األحكام و
األعراف الدينية و اإلبتعاد عن تلك اليت تتعارض مع الدين أحياانً.
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التعرف على «دور الدين يف التنمية»
علريضا شجاعيزند

1

إن افرتاض النس � � � ��بة بني الدين والتنمية هو مرتافق مع التس � � � ��امح بشكل أساسي .هو افرتاض
خاطىء ألن األداين هلا مواقف متباينة من التنمية وليس هلا رأي موحد حىت نس � � � ��تطيع دراسة
النسبة بش � � � ��كل كامل مع التنمية .ابملناسبة أحد األقسام اهلامة اليت ختتلف فيها األداين فيما
بينها هو هذا املوضوع .ولذلك فإننا نعترب الدين يف مجيع العبارات اليت نستخدمها هو اإلسالم.
منذ بداية أتس � � � ��يس اجلمهورية اإلس � �ل� ��امية يف إيران وجد العديد من املناقشات .ونستطيع أن
نفصل بني هذه املناقشات يف ثالثة فروع:
1 -1نظرة الدين إىل التنمية.
2 -2أتثري التنمية على الدين.
3 -3دور الدين يف التنمية.
موضوع «نظرة الدين إىل التنمية» وأيضاً موضوع «أتثري التنمية على الدين» اليتم احلديث عنه
كثرياً يف هذه األايم ونس � � � ��تطيع القول أبنه غري وارد إىل حد كبري .الدين يف هذين املوضوعني
كان له موقف منفعل فإما أن يعلن عن موقفه منهم أو جيب عليه أن حيفظ نفسه من التغيريات
الضارة للتنمية .أما املوضوع الثالث فإن الدين اخنرط بش � � � ��كل فعال حىت حيصل على مكانته
الطبيعية واحملقة وليتدخل يف تقدمي منوذج وليقوم بعملية حتقيق التنمية .إن وصول هذه املواضيع
 .1استاذ مساعد يف جامعة تربيت مدرس؛ Email: shojaeez@modares.ac.ir
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إىل هذا املس � � � ��توى حالياً يف اجملتمع اإليراين يؤيد رقي املستوى املعريف العلمي وأيضاً يؤيد رقي
مكانة الدين يف أعلى مستوايت اجملتمع.
ابلنسبة ملوضوع دور الدين يف التنمية جيب اإلجابة على األسئلة التالية :اي ترى هل نستطيع أن
نق � � � ��ول أبن للدين دور يف التنمية؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،ماهو هذا الدور؟ يف أي مرحلة من
مراحل أو أقسام التنمية وأبي طريقة يقوم بذلك؟ هل يف تعريف مفهوم التنمية وحتديد أبعادها؟
أو هل يف التحفيز من أجل املطالبة ابلتنمية؟ هل يف وضع األهداف وحتديد األولوايت؟ هل
يف إختيار األدوات وتنظيم البناء والعمل؟ هل يف كتابة األسس والظروف احلاكمة يف الربامج؟
قبل اإلجابة على هذه التس � � � ��اؤالت ،جيب حذف الش � � � ��كوك املطروحة يف السؤال األول عن
«وجوب قيام الدين بدوره يف التنمية».
«افرتاض أن للدين دور يف التنمية» يواجهنا هنا ثالثة ش � � � ��كوك هامة :الشك العلماين؛ شك
التحرر الفكري؛ الشك الرباغمايت .هذه الشكوك الثالثة يف جتربة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
قابلة للكشف والتعرف عليها ولكل منها أدواره.
ابلنسبة للشك العلماين حيث أن الكثريين حتدثوا عنه ومازالوا يتحدثون ابلدرجة األوىل له نظرة
سلبية للدين وغري مؤثرة واثنياً التنمية هي عبارة عن مبادرة علمية وفنية وإدارية ليس فقط الدين
وإمنا ليست حباجة إىل أي عنصر توقعي أو إيديولوجي.
ش � � � ��ك التحرر الفكري يف إيران فإن املفكرين الدينيني يتحدثون عنه .أوالً يتم طرحه يف إقليم
الدين واثنياً يف االسرتاتيجيات واملواضيع اليت تتحدث عن احلد األدىن – واحلد األعلى للدين
وأيضاً يتحدث عن أفضلية بناء الفرد ابلنسبة لبناء اجملتمع أو دولة املتدينني ابلنسبة إىل الدولة
املتدينة .والذين يتماشون مع العلمانية يعتربون التنمية هي فقط يف العلم والفن واإلدارة ويعرتفون
ابملؤشرات العامة والعاملية فقط .وعالوة على ذلك يعتقدون أن اإلقتباس واألخذ من اآلخرين
هو الصحيح مهما كان الفكر والتوقع.
الشك الرباغمايت ينشأ عن التقصري أو الضعف يف إدارة السلطات يف النظام الفكري وابلطبع
يليها إحباط للمشاريع اجلديدة وعدم سعيهم لألهداف السامية وتكون أعماهلم عبارة عن ردود
اجملربة .ومع تغري الظروف العاملية يتكلمون عن املتغريات
أفعال جتاه الوقائع ويكتفون ابلنماذج ّ
النظرية واإليديولوجية وينظرون على أن التنمية حباجة إىل العلم والفن واإلدارة فقط .وحيصرون
دور الدين يف أتثريه على حدوث التنمية إبعداد السكان احملليني والتدخل اخلجول والسطحي
والذي اليتسبب يف إعاقة عمل املؤسسات.
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ميكن إعتبار أن حل هذه الش � � � ��كوك واإلشكاالت يكون بطرق متفاوتة ولكن األكثر دقة هو
استخدام املنطق وأساس الش � � � ��كوك ذاهتا .أساس إشكال العلمانية هو «مستلزمات التنمية»
وأساس الفكر املتحرر الديين هو «قراءات» الواقع واسرتاتيجيات الدين وأساس الرباغماتية هو
«النية من تشكيل دولة دينية».
فهم العلمانيني للدين ومس � � � ��تلزمات التنمية ليس صائباًكثرياً .ألن الدين يف نظرهم من خالل
النموذج املس � � � ��يحي ابتعاد عن الدنيا وتش � � � ��دد ويعتربون التنمية على أهنا موضوع علمي وفين
وإداري حبت.
قراءة الفكر الديين املتحرر للواقع واالسرتاتيجيات تنشأ عن توقعاهتم من الدين وهو يعطي خيار
هنج حتديثي للدين.
حلل الش � � � ��كوك الرباغماتية بش � � � ��كل كبري هو أن نس � � � ��تذكر النية واهلدف من إقامة دولة دينية
واإلشارة إىل الضعف الديين وإمكانيات املتدينني.
القسم األخري من البحث يوضح لنا مكانة الدين ابلنسبة للتنمية وهذه النتائج انمجة عنه:
التنمية تنقسم إىل ثالثة أقسام رئيسية:
1 .1تقدمي تعريف واضح للتنمية؛
2 .2التخطيط للغاية واهلدف من التنمية؛
3 .3أتمني الظروف واملعدات املناسبة للحصول على التنمية؛
أن معىن «منوذج التنمية» بشكله الشامل ليس إال الرؤية املتجانسة واملنسجمة للجوانب الثالثة
سابقة الذكر .يف حال كان اجلانب الثالث منهم عبارة عن علمي وفين وإداري؛ فإن اجلانبني
اآلخرين عبارة عن فلسفة وإيديولوجية بشكل كامل .والسبب هو أن العلم اليستطيع تعريف
التنمية وأيضاً حتديد األهداف والغاايت من التنمية خارجة عن إستطاعته.
نظرتنا إىل التنمية مبنية على مستلزمات وجود اإلنسان والعامل وهي انجتة عن النظرة الفلسفية
اخلاصة بنا أيضاً .اهلدف والغاية من التنمية هي تنسيق وجتانس مع التعريف ،ومبنية على أساس
علم القيم والتقييم ومنبعثة من التخطيط اجلوهري حلياة الفرد واجملتمع؛ وهلذا فإهنا حتتوي على
صبغة إيديولوجية .وبناءً على ما تقدم فإن التنمية من قبل ومن بعد يعين يف التعريف والغاية،
مبنية ومسندة إىل املبادئ الفلسفية واإليديولوجية وهذه اخلاصية ابلذات جتعلها مرتبطة بشكل
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وثيق ابلدين وابلطبع نقصد األداين الفلسفية واإليدولوجية وجتعلها أبمس احلاجة للدين.
نستنتج أن املطالبة واإلدعاء اليت تسعى إىل جعل املعىن واهلدف من التنمية بشكل عام وبديهي
وختتصره � � � ��ا يف اجلانب الثالث فقط وعلى أن التنمية هي مبادرة علمية وفنية وإدارية حبتة ،هي
نظرة إفراطية وال أس � � � ��اس هلا من الصحة وهي مس � � � ��ندة على إخفاء األس � � � ��س الفلسفية وختبئة
املبادىء واألهداف حتت غطاء علمي ومابعد إيديولوجي فقط.
نستنتج مايلي:
.1
.2
.3
.4

1النس � � � ��تطيع أن نقبل أبن التنمية مثل العلم والتكنولوجيا واخلربات اإلدارية أي قابلة
للمحاكاة واإلقتباس ،وأن مصلحة الدول املتخلفة تكمن يف إدخاهلا واإلقتداء هبا
وخاصة جتارهبا الناجحة؛
2جيب االنتباه إىل أن اجلانب الثالث أيضاً والذي يشتمل على معدات عملية للتنمية
الميك � � � ��ن األخذ أو اإلقتباس منه بدون التعديل علي � � � ��ه؛ ألن النماذج والتقنيات هلا
أهدافها وغاايهتا وليست حمايدة واليستطيع كل منوذج إيصالنا إىل هدفنا؛
3اليركز الدين فقط على الغاايت واألهداف؛ وإمنا يُربز حساس � � � ��ية كبرية يف الطريقة
واملنهج للوصول إىل األهداف.
4مبا خيتص ابملس � � � ��توايت املس � � � ��تقلة عن كل أنواع امليول الدينية واإليديولوجية فهي
حتافظ على استقالليتها يف كل األوضاع .حيث نقوم إبختاذ وإختيار الطرق حبسب
املستلزمات املنطقية والفنية.

مفردات البحث :الدين ،التنمية ،الدولة الدينية ،العلمانية ،الفكر الديين املتحرر ،الرباغماتية
الدينية ،إيران.
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النموذج السامي للسياسة السامية؛ البديل األفضل للنموذج
املتدين للسياسة املتدنية
علريضا صدرا

1

يوجد منوذجني متنافسني ومتقابلني يف عامل احلكمة واحلكومة:
األول :النموذج السياسي للتنمیه والتنمیه السياسي الذي هو «النموذج السياسي السامي».
اآلخر :النموذج السياسي للتنمية والتنمية السياسية الذي هو «النموذج السياسي غري السامي»
أو اهلابط ،أي املادي وبتعبري آخر املتدين.
يعترب منوذج التنمیه تنمية س � � � ��امية .منوذج التنمیه؛ التنمية السامية :هو جامع للمجالني املادي
واملعنوي املتوازن والسامي .منوذج واقعي ويقيين حقيقي .منوذج التنمية أو التنمیه املادي واملتدين:
غ � �ي� ��ر جامع ومعاكس له ذو جانب واح � � � ��د (فرويدي) تنازعي (دارويين -امرباييل) غري متوازن
وغري سامي .منوذج ظين (ختميين مبعىن خيايل) ظاهري تلذذي أو منوذج تومهي كاذب يسعى
للسلطة.
أوهلما يف هذا العصر “منوذج سياسة التنمیه السامي للجمهورية اإلسالمية يف إيران” .وحبسب
الظروف يشتمل على «منوذج التنمیه السياسي السامي يف منوذج تنمیه ج.ا.ا.».
«منوذج السياسة السامية ،البديل الوحيد واألفضل واألمثل والفعال ذو الكفاءة والتأثري لنموذج
السياسة املتدنية».
موضوع املقالة األساس � � � ��ي« :مبدأ النموذج السياس � � � ��ي الس � � � ��امي» .البدي � � � ��ل األمثل للنموذج
السياس � � � ��ي املتدين .بنظرة بس � � � ��يطة على «األس � � � ��س املادية (املادية بدالً من املادي واملعنوي)،
 .1أستاذ مساعد يفكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة طهران؛ Email:sadra@ut.ac.ir
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الطبيعي (انتشراليس � � � ��م) والبشري الغريزي (هيومنيس � � � ��م أو اومانيسم بدالً من اإلنسان الراقي)
وامليزات الدنيوية (العلمانية) ،الثنائية (دواليسم؛ التجزئة وفصل املادية عن املعنوية ،السياسية عن
الدين ،)...،األاننية (اغويسم بدالً من اإليثار وحب اخلري) ،واألدوات الذكية (راسيوانليسم بدالً
من احلكمة والتعقل (على املستوى الفردي ،اجلماعي وخاصة العائلي واجلماعي واإلجتماعات
الوطنية الداخلية واخلارجية وما بعد الوطنية إىل الدولية والعاملية .إتساع إنتشار القطاعات الثالثة
التنمية اإلقتصادية ،املرتافقة مع التوازن السياسي من أجل السمو الثقايف؛ املعنوي واألخالقي
لنموذج التنمیه السامي .أو التنمية الثقافية والوطنية من أجل التنمية السياسية وإحالل النظام
والس � � � ��لطة من أجل التنمية اإلقتصادية واألدوات وإنتاج املصاحل (يوتيليرتيسم) ،الغىن (ويلفري)
واللذة (هدونيس � � � ��ن) يشكل النموذج غري الس � � � ��امي وأحادي اجلانب -التنازعي منوذج التنمية
املتدين.
الفرضية األساس � � � ��ية« :الوضوح والتماسك الذايت والكامن ويف النهاية الفعالية مبا فيه؛ الكفاءة
والفعالية للنموذج الس � � � ��امي للسياسة أو منوذج السياسة الس � � � ��امية .كالبديل الوحيد واألفضل
واألمثل للنموذج املتدين للسياسة أو منوذج السياسة املتدنية».
اإلفرتاض« :وجود مش � � � ��كلة القصور واملغالطة وبتعبري آخر مش � � � ��كلة الفشل والتناقض الذايت
والكامن (يف) السياس � � � ��ة ومنوذج السياسة املتدنية» .أمثال فردوسي يف حكمة الشاهنامة يعرب
عنه ابلنقص واإللتواء .هلذا السبب فيها فشل وتناقض يف الفعالية ،اليت بدورها تسبب كفاءة
وفعالية غامضة ومتناقضة .هذا هو مس � � � ��توى التنمية أحادية اجلانب الفرويدية ومستوى حب
السيطرة التنازعية والداروينية اإلمربايلية للنموذج املتدين .الذي أحدث إشكاليات للعامل املظلوم
وكان وال يزال يسبب اإلشكاليات للعامل اإلستكباري على وجه اخلصوص يف هذه األايم .بتلك
الطريقة يف الواقع يواجه العامل املعاصر أزمات متزايدة إىل درجة الطرق املسدودة .ومل ولن يوجد
أمامه طريق للخروج منها إال منوذج التنمیه السامي.
األسلوب :حتيل النص واحملتوايت ،انتقادات أساسية للنموذج املنافس واملقايسة وترسيم النموذج
اإلسالمي اإليراين سواء يف سياسة التنمیه أم التنمیه السياسي السامي.
مفردات البحث :منوذج ،سياسة ،السامي ،املتدين ،األفضل ،البديل.
النتيجة
هدف (وغاية) :التوضيح العلمي النظري والرتسيم العلمي العملي؛ اسرتاتيجية وتطبيق النموذج
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املدين والسياسي والسياسة السامية اإلسالمية اإليرانية للتنمیه يف رؤية التحقق العلمي العيين:
التنفيذي والنشري إىل تعميمه ابلنحو الذي أشري إليه .خاصة:
األول .أ .منذجة وإنتقاد منوذج السياسة املتدنية احلديثة أي سياسة منوذج احلداثة (مدرنيسم).
ب .حتضري النموذج وجتديد أو حتديث منوذج السياس � � � ��ة يف الفكر واحلضارة السابقة اإليرانية
اإلسالمية اليت أشري إليها من الفارايب إىل اإلمام اخلميين(ره).
ج .منذجة السياس � � � ��ة الس � � � ��امية احلديثة ومع التنظري اجلديد القاب � � � ��ل للتوضيح العلمي النظري
والقابل للرتس � � � ��يم العلمي العملي؛ اإلسرتاتيجي والتطبيقي .وخاصة بدعم من األسس السامية
القرآنية والرواايت اإلسالمية والتفاسري والتدبرات العلمية السياسية .اليت مت عرضها وتوضيحها
وترسيمها.
الثاين .أ .اس � �ت � �راتيجية اهلندس � � � ��ة واهلندسة اإلس � �ت � �راتيجية للنموذج املدين والسياسي والسياسة
السامية؛ التأسيس والتنظيم ،قابلية التحقق العيين؛ التنفيذ والنشر وقابلية التوفري والتعميم (اإلهلام
والفعالية).
ب .اس � �ت � �راتيجية اإلدارة واإلدارة اإلسرتاتيجية للنموذج؛ التنظيم والتقدم القابل للتنمية والقابل
للسمو.
ج .اس � �ت � �راتيجية دراسة ومعاجلة اآلفات أو بتعبري آخر دراس � � � ��ة ومعاجلة اآلفات االسرتاتيجية
(ابثولوجيا واميونولوجيا السياسية) القابلة للتحقيق والتأمني
اآلخر .اهلدف منه (الغرض من):
أ .البديل وتبديل منوذج السياس � � � ��ة املتدنية أو النموذج غري السامي للسياسة؛ أحادي اجلانب
(فرويدي) والتنازعي (دارويين) احلداثي وابلنهاية اإلس � � � ��تكباري (اإلمرباييل) خاصة يف عملية
(مش � � � ��روع العوملة) عوملة التغرب ،التس � � � ��ويق واألمركة .مبا فيها؛ الليربالية واإلشرتاكية إىل عدمية
املعرفة ،املنهجية والسياسية ملا بعد احلداثة وخاصة ما بعد احلداثة التشاؤمية أو الساخرة احلالية
يف العامل.
ب .منوذج التحول العلمي العام والسياسي وحتول النموذج العلمي العام والسياسي مبعىن حتول
العلم والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية وخاصة السياسية املتدنية لعلم السياسة السامية.
بشكل خاص التوضيح النظري ،الرتسيم العلمي اإلسرتاتيجي والتطبيقي والتحقق العيين التنفيذي
والنش � � � ��ري وتعميم الرؤية والنظرية والنظام العلمي؛ العلم والعلوم الس � � � ��امية للتنمية اإلقتصادية،
التوازن السياسي والسمو الثقايف؛ املعنوي واألخالقي.
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 .2النموذج السامي للتنمیه وأيضاً منوذج التنمیه السامي مبعىن التنمیه اإلقتصادي والسياسي
والثقايف السامي للجمهورية اإلسالمية يف إيران عوضاً عن النموذج املتدين للتنمية ومنوذج التنمية
املتدنية أي التنمية أحادية اجلانب والتنازعية الغربية ومعظم العامل الغريب.
 .3منوذج احلضارة الس � � � ��امية مبعىن التجدد والتجديد والتحديث املدعوم من احلضارة السابقة
وحتديث وجتديد وأتس � � � ��يس احلضارة اإلسالمية احلديثة بديالً للحضارة املادية للنموذج املتدين
العصري.
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مالحظات حول نظرية النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه
عبدالرحيم جواهي

1

مقدمة
1 .1ال بد ألي أحد يريد احلديث يف موضوع النموذج اإلسالمي – اإليراين للتنمیه أن
يعرف اإلسالم وإيران واإلقتصاد والتنمیه يفكال العاملني النظري والعملي ،وأال يغفل
عن األوضاع احلالية يف إيران والعامل اإلسالمي والعامل بشكل عام.
2 .2أغلب حديثنا لألشخاص الذين يقولون أبن العلم هو علم وليس فيه ديين وغري ديين
(العلم الديين ،حس � �ن� ��ي وآخرون ،)77 :2007 ،أو أن التنمیه تنمیه ،وليس هناك
إيرانياً وإسالمياً وغريه (الفلسفة واإلستبصار ،داوري.)149 :2013 ،
مالحظات حول التنمیه
1 -1ضرورة تبيني معىن ومفهوم التنمیه ،هل هو ذات التنمیه يف احلرية والعلم التكنولوجي
أم ال؟
2 -2إن التنمیه الذي قد فصل مساره عن الدين يف عصر التجدد واحلداثة وتعلق ذهنه
بشكل حبت ابلعلم والسياسة وغريها ،غري ديين.
 .1رئيس مركز أحباث أداين العامل؛ Email: argavahi@gmail.com
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3 -3التنمیه الذي نقصده هو التنمی � � � ��ه يف البعدين املادي واملعنوي والروحي واألخالقي
والدنيوي و(السعادة) األخروي.
4 -4كل تنمیه ينضوي على مستلزمات وظروف خاصة به بعضها عبارة عن تغيري نظرة
اإلنس � � � ��ان للعامل والبشر ،الفهم الصحيح للعصر وإمكانية التنمیه ووجود اإلستعداد
والقدرة لتنفيذ برامج التنمية ،التحرر من قيد اإلضطرار والضرورات الداخلية والدولية
وإصالح نظام إدارة اجملتمع واالنتباه لألضرار اإلجتماعية واختاذ ما يلزم خبصوصها.
السيد الدكتور داوري ،الفيلسوف الكبري يف الثقافة املعاصرة ،ابإلضافة إىل الشروط اليت ذكرت
آنفا يطرح شروطاً خاصة أيضاً لتصميم النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه :أال يكون التنمیه
املقصود مسلتزماً للعلمانية؛ أن تراعى حدود العامل الديين ومعرفة عامل اخللق أيضاً يف البحوث
واملقتنيات التكنولوجية ويف اس � � � ��تخدام األشياء أيضاً؛ أن يتعدى التنمیه نطاق البحث العلمي
والتكنولوجيا والقوة العس � � � ��كرية وأن يش � � � ��مل املعرفة واألخالق واألدب؛ أن يتحرر التنمیه من
قوانني املعيشة وقيد نظام اإلنتاج للمستهلك وأن يبحث يف إنتاج ما يلزم حلياة أخالقية ومعنوية
أيضاً (نفسه.)5-164 ،
حملي
إمكانية و ضرورة تصميم منوذج ّ
إن ضرورة تصميم مناذج حملية للتنمیه(إس � �ل� ��امية/إيرانية ،مسيحية/أوروبية وغريه) من املواضيع
البديهية اليت يسهل تصديق تصورها .هل من املمكن أساساً أن يخُ طط لشعب أومجاعة أو بلد
أبكمله دون أن يكون آداب ذلك الشعب وسننه وثقافته ومعتقداته وإرثه التارخيي-احلضاري
ومتطلباته اجلغرافية والطبيعية متناسبة معه؟
نعلم أنه لدينا أنواع وأقس � � � ��ام املذاهب واألنظمة اإلقتصادية (جاس � �ب� ��ي ،األنظمة اإلقتصادية،
1985؛ منازي ،األنظمة اإلقتصادية )1995 ،وأنواع وأقسام مناذج الرقي والتنمية اإلقتصادية
(ابهر ،أس � � � ��س اإلقتصاد الكلي :اإلقتصاد الوطين ،1349 ،الفصل التاس � � � ��ع)اليت جيب علينا
إختيار أنسب مذهب وأنسب منوذج للتنمیه من بينها.
و نعلم أيضاً عدم وجود مذهب ونظام إقتصادي ومنوذج تنمية واحد يف مجيع أحناء العامل ،كما
أن تلك املذاهب املوجودة مثل املذاهب املشهورة اإلشرتاكية والرأمسالية وغريها مل تكن انجحة
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بشكلكامل ،و هناك نواقص وقصور ونقاط ضعف خاصة يفكل منها ،إىل احلد الذي حتدث
فيه بعض املفكرين املش � � � ��هورين ومفكري الغرب عن موت الليربالية (آنتوين أربالس � �ت� ��ر) ،هناية
الرأمسالية (لسرتاترو ،)1996 ،عوملة الفقر والنظام العاملي اجلديد (مايكل تشاوسودفيسكي)
وأخرياً اخلطااي الثمانية الكبرية لإلنس � � � ��ان املتحضر (كون� � � � �راد لورانتس) ويف الفرتة األخرية أيضاً
حرب احلضارات ( سامويل هانتينجتون).
(ال داعي للتذكري أبننا ال نقصد من تقدمينا ملقرتحات وخطط النماذج احمللية للتنمیه أن ننفي
أبداً مكتسباهتا يف الغرب ويف حضارهتم ونطاقهم الثقايف).
األهداف املطلوبة
نظرا لقيام القرآن بتقدمي الس � � � ��عادة املعنوية واملادية للبشر (الدنيوية واألخروية) جنباً إىل جنب
( )2/201وإعتبار نيب اإلسالم (ص) أيضاً أبن هدف بعثه إمتام مكارم األخالق ،فيجب أن
يكون أي منوذج إسالمي للتنمیه مرتكزاً على الرقي ابحملبة واملودة واملكارم والفضائل األخالقية
وأتمني سعادة األشخاص الدنيوية واألخروية.
كما جيب على هكذا منوذج فضال عن احتواء مس � � � ��تلزمات التنمیه العلمي أن يقوم كالياابن
حبفظ الس � � � ��نن اثناء إكتس � � � ��اب احلداثة أو دمج الس � � � ��نن واحلداثة .فضال عن ذلك جيب على
النموذج اإلس � �ل� ��امي اإلي� � � � �راين للتنمیه أال يرتكز متاماً على اإلقتص � � � ��اد الرحبي الليربايل وال على
اإلقتصاد اإلشرتاكي وإش � �ت � �راكية اإلقتصاد ،بل جيب أن يرتكز على اصول وموازين اإلقتصاد
التوحيدي اإلسالمي حيث اليتسع لنا التفصيل فيه.
حتدايت النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه
ينتمي أغلب األشخاص الذين من املمكن ان يعارضوا هكذا منوذج حملي للتنمیه إىل قسمني
من مثقفي اجملتم � � � ��ع اخلاصني :األول العلماء واخلرباء اجلامعي � �ي� ��ن الليرباليني والعلمانيني الذين
يعارضون إضافة أية لواحق أو قيد أو ش � � � ��رط مثل إيراين وإس � �ل� ��امي وديين إىل املقاالت العلمية
واإلقتصادية واإلجتماعية وغريها ،والقسم اآلخر هم بعض العلماء واخلرباء الدينيني واحلوزويني
الذين ال يؤمنون ابإلنس � � � ��جام عن طريق دمج وتقيي � � � ��د البحوث واملقاالت الدينية مع املفاهيم
العلمية (العلم غري الديين) ،ويريدون اس � � � ��تمداد كل ش � � � ��يء متاماً م � � � ��ن داخل الدين ونصوصه
ويطلبون كل ش � � � ��يء م � � � ��ن الدين من لنب العصفور إىل روح اإلنس � � � ��ان ،غافلني عن حقيقة أ ّن
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الدين يتحدث فقط يف جماالت خاصة عن التفاصيل ،وحييل الدخول يف تفاصيل املسائل غري
التكوينية (املتعلقة ابهلل) و غري التش� � � � �ريعية (املتعلقة ابهلل والرسول) إىل العقل ويقول “ وأمرهم
شورى بينهم “ (.)42 / 38
من البديهي أبن اجملموعة األوىل علماء العلمانية والليرباليني خيش � � � ��ون طرح منوذج حملي للتنمیه
حيول دون تنمية البالد على الطريقة والنمط الغريب الذي هو يف رأيهم أصل وأس � � � ��اس التنمیه،
واجملموع � � � ��ة األخرى أي علماء الدين الذين خياف � � � ��ون أيضاً من حتول البالد فجأة إىل العلمانية
مفرط.
ابنتهاج هذا األسلوب! اجلاهل إما مفرط أو ّ
النتيجة
واجبنا حنن املثقفون اخلرباء وخنبة اجملتمعات اإلس � �ل� ��امية على الرغم من وجود كل هذه العوائق
والتحدايت أن نس � � � ��عى إىل تبيني النماذج احمللية (اإليراين اإلس � �ل� ��امي وغريه) ،مناذج منسجمة
مع العلم والعقالنية ،إىل جانب الدين واملعنوية مرتكزة على الثقافة واحلضارة احمللية (اإليراين أو
ابقي الدول اإلسالمية) واإلسالمية لبلداننا وشعوبنا؛ النماذج املدروسة واملستبصرة واإلنسانية
واملتنوعة واملرتقية واملستمدة من الشريعة النبوية (السهلة والسموحة) اليت تتضمن التنمية والرفاه،
والتنمیه والنمو والرقي وتكامل مجيع أفراد اجملتمع.
برأينا إن تبيني النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه هو أمر ممكن وضروري أيضاً ،ويف األساس
أمر تصوره يس � � � ��توجب التصديق .طبعاً حنن الننكر
إن ضرورة تبيني النماذج احمللية للدول هو ٌ
تنمي � � � ��ة وتنمیه اجملتمعات الصناعية الغربية يف الكثري من اجمل � � � ��االت ،لكننا نرى أن التنمیهات
املذكورة غالبيتها يف اجملاالت املادية ،ونعترب ان لديها قصورا كبريا يف اجملاالت األخرى خاصةً
يف البحوث الروحية واملعنوية واألخالقية.
من جهة أخرى بس � � � ��بب ارتكاز مجيع القواعد واالستنتاجات يف العلوم املختلفة على سلسلة
مقومات أولية وذهنية لذلك العلم والعامل ،من قبيل العلم العلماين والعلم املادي والعلم التكاملي
والعلم اجلسدي وغريه ،لذلك فإن نفي الصفة الدينية عن العلم واإلسالمي واإليراين عن منوذج
عمل ال نعتربه حكيماًكثرياً.
التنمیه هو ٌ
نعتقد انه مبراعاة نصوص التعاليم اإلس � �ل� ��امية الس � � � ��امية ،جيب توفري الرفاه الدنيوي والسعادة
األخروي � � � ��ة ألفراد اجملتمع إبعتب � � � ��اره اهلدف الغائي لطرح أي منوذج للرقي والتنمية احمللية للبلدان
اإلسالمية .جيب رؤية الدنيا واآلخرة معاً جنبا إىل جنب .إهنما وجهان لعملة واحدة وهي توفري
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رفاه والسكون والراحة املادية واملعنوية ألبناء البشر ،وصدق عندما قيل :الدنيا مزرعة اآلخرة،
ومع مراعاة إحدامها دون األخرى ستؤول األمور إىل ما حنن عليه اآلن :من جهة العلم والتنمیه
منس � � � ��لخ عن الوحي واإلنسان منقطع عن األخالق والفضيلة وحضيض يف املعنوية ( داوري،
الس � � � ��ابق70 ،ـ )169و من جهة أخرى وجود عدة بلدان إسالمية متخلفة وعامل اثلث الذي
يغط لألسف يف الكثري من الفقر والفساد والرشوة واإلرتشاء والبطالة واإلدمان واإلفالس.
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رفع اإلشكال املعريف يف مسألة
«عالقة السنن اإلهلية والتنمیه»
رضا أكربي

1

نشهد يف احلقبة اجلديدة صراعاً بني املذهب الواقعي وامليتافيزيقي يف اجملاالت املختلفة .برأي
املذهب الواقعي أن كل ما نش � � � ��هده يف العامل حالياً من أوضاع ،مستمد من اإلختيار الطبيعي
خالل مس � � � ��ار طويل ،لكل امليتافيزيقيني يعتربون العامل مس � � � ��تمداً من خطة إهلية تتجه إىل غاية
حمددة.
يف رأي امليتافيزيقيني يس � � � ��مح تنظيم العامل لإلنسان ابكتش � � � ��اف قوانينه .و يعترب كل من تلك
القوانني س � � � ��نة إهلية .تعلمنا نظرة امليتافيزيقيني أن هللا بصفاته التامة خلق اإلنس � � � ��ان على حنو
يستطيع فيه معرفة نفسه وإهله وأن يتحرك يف مسري الوصول إىل هللا .بتعبري الكتاب املقدس أن
هللا خلق اإلنسان على هيئته ،وبتعبري القرآن خلق هللا اإلنسان كخليفته يف أرضه .نستطيع أن
نستخدم الشعور والتحربة والعقل والشهود الداخلي والتخيل والثقة املعرفية وغري ذلك ونتمكن
من اكتشاف القوانني اإلهلية.
يضع الرجوع إىل القرآن يف متناولنا س � � � ��نن إهلية خمتلفة اليت حتكم البش � � � ��ر .ميكن اإلشارة على
سبيل املثال إىل املواضيع التالية :تعرض اجملتمعات الظاملة كنتيحة لظلمها للمصائب والتدمري
ومساعدة هللا لألش � � � ��خاص الصاحلني ومسو واحنطاط مكانة جمتمع ما نتيجة ألعماله واختبار
اإلنسان واجملتمع للوصول إىل التكامل وفصل األشخاص الطيبني عن السيئيني وحمو السيئات
ابحلسنات واالرتباط بني سعي كل إنسان أو جمتمع وما يتوفر لديه.
 .1أستاذ قسم الفلسفة والكالم جبامعة اإلمام الصادق عليه السالم؛ Email: r.akbari@isu.ac.ir
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جيب اإلنتباه إىل أن اإلنسان نتيجة لرذائل املعرفة لديه غالباً ما يتعرض للخطأ يف مسري املعرفة.
ينضوي موضوع معرفة السنن اإلهلية أيضاً على إمكانية وجود أخطاء معرفية متعددة من بينها:
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

1إمهال السنن :حبيث يغفل اإلنسان عن بعض السنن اإلهلية
2اس � � � ��تصغار السنن :حبيث يغفل اإلنس � � � ��ان عن أمهية اآلاثر احملتلفة إلحدى السنن
اإلهلية وال يتعرف عليها كما جيب.
3حتديد الس � � � ��نن :عندما يعترب اإلنسان أن أحد السنن اإلهلية حمدودة بزمن معني أو
ش � � � ��خص حمدد .الس � � � ��نن اإلهلية عامة وهلا آاثر كثرية جداً .على سبيل املثال ميكن
اإلشارة إىل هذه احلقيقة أبن ألعمال اإلنسان آاثر تنتقل إىل نسله.
4جتزيء الس � � � ��نن :أحياانً يكون هذا اإلفرتاض خاطئاً بشمول السنن اإلهلية جلزء أو
أجزاء خاصة من حياة اإلنسان وليس يف مجيع أبعاد احلياة.
5اإلش � � � ��كالية يف السنن :تشمل إحدى السنن اإلهلية فرداً أو مجاعة أو جمتمعاً ،لكن
عن طريق اخلطأ يعترب نفس � � � ��ه مشموالً بسنة أخرى .مثالً يكون يف مسري السقوط
التدرجيي نتيحة للذنوب اإلجتماعية لكنه يفرتض أن حالة تنضوي على نعمة إهلية.
حبسب التعبري الديين تشمله سنة زجرية يف حني يعترب نفسه حتت سنة نعموية.
6عدم مشولية الس � � � ��نن :يفرتض البعض أنه خارج نطاق الس � � � ��نن اإلهلية ،كأن السنن
اإلهلية لآلخرين وحسب وليس للجميع .يتم مشاهدة هذا اخلطأ يف طبقات متنوعة
من بينها الطبقة الفردية واإلجتماعية وانبعة من خداع الذات املعرفية أو األخالقية.
7أخروية السنن :أحياانً تؤدي النظرة السطحية للدين إىل هذا اخلطاً حبيث يتم حتديد
السنن ابآلخرة .يؤمن اإلنسان ابلسنن اإلهلية لكنه حيد آاثرها ابآلخرة .كأمنا تلك
السنن بال طائل يف الدنيا.

تشري اخلوارزمية احلاكمة على سلوك اإلنسان أبنه إلختالق اإلنسان لألعذار حول أي عمل
يستلزم منه إمتالك معرفة وقدرة وإرادة ومعرفة قدراته املعرفية ومعرفة قدراته العملية ونيته والقوانني
احلاكمة على العامل .معرفتنا ابألمور تبعث على تشكيل عواطفنا وإنشاء الرغبة واإلرادة فينا تبعاً
لذلك .تؤدي هذه الرغبة واإلرادة تبعاً لذلك إىل حتقق فعل خاص.
تعلمنا هذه اخلوارزمية أبن ملعرفة السنن اإلهلية دور فريد من نوعه يف أعمال اإلنسان .خلق هللا
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اإلنس � � � ��ان بنحو يصنع نفسه بنفسه .يقوم مستقبل اإلنسان على ضوء وجوده احلايل ونواحيه
املعرفي � � � ��ة والعاطفية والعملية .تقوية معرفة البش � � � ��ر خبصوص الس � � � ��نن اإلهلية واجتناب األخطاء
خطى فعالة يف تصرفات أكثر دقة لإلنسان وإعداد
املعرفية يف هذا املس � �ي� ��ر ميكن أن تش � � � ��كل ً
مستقبل يتناسب مع إمكاانته الوجودية املوهوبة من هللا .خلق هللا اإلنسان بنحو يصل فيه إىل
أعلى مراتب الكمال ويُس � � � ��تحصل على هذا اهلدف عن طريق املعرفة الصحيحة لقوانني العامل
واالشتياق إىل التحرك يف هذا املسري والقيام ابألعمال املتناسبة معه.
تتشكل اجملتمعات من البشر أيضاً .الوصول إىل جمتمع متنمیه يتوقف على التمسك ابلسنن
اإلهلية واكتش � � � ��اف السنن اإلهلية واإلهتمام هبا يف أبعاد التشريعات املختلفة .سيقوم املفكرون
الدينيون بدور املنبهني للسنن اإلهلية يف مقام املعرفة وعلماء العلوم اإلنسانية والطبيعية املختلفة
بدوركاشفي السنن اإلهلية ،واملشرعني بدور املنبهني للسنن اإلهلية يف مقام التشريع ،وسريشدون
اجملتمع إىل أعلى القمم.
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مثالية النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه:
ضرورة معرفة العالقة بني النظام الرأمسايل وموت املعنوايت
ابراهیم سوزجنی کاشانی

1

نوات � � � ��ج واجنازات النظام الرأمسايل الغريب اليوم أوضح بكثري من الزمان الذي كان ينظر فيه آدام
مسيث هلذا النظام يف أواخر القرن الثامن عش � � � ��ر أو عند قيام كارل ماركس يف أواس � � � ��ط القرن
التاس � � � ��ع عشر بتوجيه إنتقادات أساس � � � ��ية هلذا النظام أو عندما قام شومبيرت يف منتصف القرن
العشرين بتوقع مستقبل النظام الرأمسايل بنظرة عاطفية .ميكن إعتبار التنمیه املدهش يف اجملاالت
املادية والتكنولوجية مبش � � � ��اهدة التمويل الكبري للمؤسسات يف جمال تنمية التكنولوجيا أبنه من
أهم إجنازات احلضارة احلديثة .لكن من جهة أخرى ،تتسع األزمات املعنوية يوماً بعد يوم يف
النظام الغريب وأصبح اإلهتمام ابملادايت املشكلة األساسية هلذا النظام .أحد األسئلة األساسية
املرتبط � � � ��ة ابلنظام الرأمسايل هو ه � � � ��ل هناك عالقة بني إحنالل املعنوايت وبني النظام الرأمسايل أو
أن نشوء الطرق املسدودة يف هذا اجملال مستقلة عن النظام الرمسايل الغريب وجيب البحث عن
أسباب هذا اإلحنطاط يف مكان آخر من احلضارة الغربية.
يتص � � � ��ف العامل احلديث مع تعقيداته اخلاصة به بس � � � ��مات متيزه عن الع � � � ��امل القدمي .تتبلور هذه
الس � � � ��مات سواء يف نظرة وتفكر البش � � � ��ر أم يف بنيتها اليت حتتوي على قيم ورؤي صانعيها .من
أهم جوانب هذا العامل بال شك تشكيل بنية جديدة من اإلنتاج والنشاطات اإلقتصادية اليت
يطلق عليها رأمسالية ،وتعرضت منذ تش � � � ��كيلها وإىل اآلن للنقاش واجلدل الكثري ،س� � � � �واء من
الناحية األكادميية واملعرفية من حيث كيفية عمل آلية رأس املال ،أم من انحية الرخصة حيث
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هل من الصحيح إتباع هكذا نظام أم ال .الرأمسالية اليت يعترب من أهم نتائجها الثورة الصناعية
واجملتمعات الصناعية ،حازت على نطاق ومشول واسع اليت ال ميكن إنكار أثرها على جماالت
حياة البشر املختلفة سواء اإلقتصادية وغري اإلقتصادية.
النظام الرأمسايل يف البلدان اليت تقدم نفس � � � ��ها على إمتالكها الس � � � ��متني آبن واحد ،إيديولوجية
وواقع خارجي ايديولوجيتها بسيطة جداً ولديها عقيدة أن آلية السوق هي أفضل الطرق إلدارة
النش � � � ��اطات اإلقتصادية يف حني أن واقعها يف استخدام آلية السوق معقد جداً وختتلف إدارة
العالقة بني احلكومة والسوق من بلد إىل بلد.
من الناحية العملية النظرة للرأمسالية مستمدة من رؤية شومبيرت الذي يعتقد أن الرأمسالية نظام
ديناميكي يف صميمه الذي ميتلك قوى داخلية .يعتقد ش � � � ��ومبيرت بوجود مصدر طاقة داخل
نظام الرأمسالية اإلقتصادي الذي يقوم بنفسه إبزالة أي نوع من التوازن ،ومييل بنفسه إىل اهلروب
من التوازن .من هنا يعتقد شومبيرت بعدم قدرة أطر إيستا التحليلية املرتكزة على حالة التوازن
من فهم األسس األساسية للنظام الرأمسايل .ويذعن بوجود مثل هذا الرأي يف صميم حتليالت
مارك � � � ��س أيضاً ،يعرب قائالً" :املوضوع الذي يطرح ع � � � ��ادة هو كيف تقوم الرأمسالية إبدارة البنية
احلالي � � � ��ة يف حني أن املوضوع يربتط بكيفي � � � ��ة إجيادها هلا وكيفية إزالتها .ما دامت مل تفهم هذه
املالحظة فسيقوم احملقق بعمل ال طائل منه".
لك � � � ��ن بعد احلرب العاملية الثانية أخذت الرؤية الش � � � ��ومبيرتية على حممل اجلد واهتم الكثري من
اخلرباء هلذا املوضوع .ميكن اإلشارة إىل بعض األشخاص الذين إهتموا بعد شومبيرت بديناميكية
الرأمسالية من قبيل فرمين ونيلسون وروزنربغ ،حبيث ركزكل منهم على أحد اجلوانب اخلاصة هلذه
الديناميكية .رمبا يكون عمل روزنربغ القاضي األفضل خبصوص وجهة نظران.
حبث روزنربغ يف كتاب "كيف منا الغرب هبذا الغىن" يف األرضيات املختلفة لنمو الرأمسالية من
القرن السادس عشر إىل اآلن عن دراسة اترخيية واستخلص ديناميكية الرأمسالية على الشكل
التايل :الرأمسالية نظام أنشأ مساحة واسعة حلرية العمل من أجل جتربة املؤسسات ،التجربة يف
تنمية التكنولوجيا والتجربة على شكل منظمة جديدة اليت تستطيع تلقائياً الوفاء حباجة السوق.
تستقر العناصر الرئيسية لنظام رأمسايل على الشكل التايل :التوزيع الكبري للقوة واملصادر املطلوبة
للتجربة واإلختبار واخلطأ؛ إزالة القيود السياس � � � ��ية والدينية عن التجربة؛ واحلوافز اليت ترتافق مع
جوائز عديدة للنجاحات حبيث أن هذه اجلوائز هي نفسها اإلستخدام املوسع لنتائج اإلختبار
والتجارب ،ابإلضافة إىل املخاطر احملتملة والضرر الكبري يف حال عدم جناح التجربة.
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ليس � � � ��ت التجربة عبارة عن اجياد منتج أو خدمات خمربية بشكل حمض ،بل هي اخبار ألحد
املنتجات أو اخلدمات بش � � � ��كل واقعي عن طريق عرضه احلر يف الس � � � ��وق و اإلستهالك العام.
تنفيذ هكذا جتربة حتتاج لدرجةكبرية من احلرية واإلستقالل عن القوانني واملداخالت السياسية.
وعندما حتصل املؤسسات على درجة كبرية من حرية التصرف هذه ،سترتافق عملية اإلختبار
واخلطاً مع إزدايد التنوع ،حبيث تزيد من التنوع يف طلبات املستهلكني وتزيد أيضاً من التنوع يف
املصادر املوجودة .وهبذا الشكل ،ترتافق مع كل جتربة انجتة عن حرية املؤسسات الكبرية زايدة
التنوع داخل النظام ،وهبذا يزداد هذا التنوع يوماً بعد يوم .لذلك يوجد ثالث كلمات هلا أمهية
رئيسية يف فهم ديناميكية الرأمسالية :احلرية واإلختبار واخلطأ ،والتنوع.
التغري املستمر للتكنولوجيا والعمليات ،سواء من انحية املنتج أو من انحية األساليب املؤسساتية
اجلديدة ،يسلتزم التعلم والتعرف على التكنولوجيا اجلديدة .للحصول على عمل جيب التسلح
ابملهارات احلديثة ،ويف حال عدم احراز هذه القدرات ستقوم املؤسسة الرأمسالية بتبديل القوة
العاملة بس � � � ��رعة .ومن انحية احلياة اليومية تتغري طريقة تنفيذ األعمال بش � � � ��كل متسارع جداً،
صريورة أغلب األعمال رقمية واألس � � � ��اليب اجلديدة والقوان � �ي� ��ن احلديثة وأدوات احلياة اجلديدة
وغريها ،تش � �ي� ��ر مجيعها إىل لزوم التعلم والتالؤم مع الظ � � � ��روف اجلديدة .يظهر هذا األمر جلياً
عندما يطلق اليوم بعض املفكرين على العصر اجلديد عصر التعلم واإلقتصاد اجلديد تس � � � ��مية
إقتصاد املتعلم حبيث تقوم القدرة واإلستعداد على التعلم بتحديد مكانة األشخاص.
ابملختصر ،عندما تكون ديناميكية الرأمسالية ابلنس � � � ��بة للمؤسس � � � ��ات على الشكل التايل أبهنم
سيزولون يف حال مل يقوموا ابإلبتكارات ويكون لكل هذه العملية معىن واحد هو لزوم اإلهتمام
بش � � � ��كل متزايد هبذا احمليط النامي ،فيجب فهم الواجبات واحلاجات اجلديدة للبقاء والسعي
أكث � � � ��ر للتعلم .يف النهاية يكون اإلهتمام األكرب هبذا احمليط الناتج عن النظام الرأمسايل اململوء
بش � � � ��كل كامل ابملنتجات املادية املصنوعة بشرايًكش � � � ��رط ضروري للبقاء ،ويعين هذا اإلبتعاد
بشكل أكرب عن األمور املعنوية .اإلنسان احلايل حمصور يف مناخ متغري بشكل دائم حبيث يفد
عليه كل يوم ش � � � ��يء جديد وللبقاء جيب التسليم هلذا املناخ واملوافقة على قواعده ،وإال سيزال
من هذا اجملال.
هذا التحليل حول ديناميكية الرأمسايل حتليل أويل جداً ،يستدل من وجهة نظر تكاملية وابألخذ
بع � �ي� ��ن اإلعتبار حدود الدنيا من ظروف البقاء حيث أن الديناميكية الداخلية للنظام الرأمسايل
يتطلب اإلهتمام املتزايد ابلدنيا .لذا فهو مل يبحث حىت يف آاثر اجملتمع املستشرق ونفسية هذا
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املناخ امللونة أيضاً ،بل يدعي يف أكثر املستوايت األساسية أبن شرط البقاء هو اإلهتمام هبذا
املناخ .دور املؤسسات يف إجياد األسواق والتأثري على الزابئن واستقطاهبم ،الدور السليب للكثري
من وس � � � ��ائل اإلعالم اليت تسعى جلذب الناس وأفكارهم إىل املصنوعات البشرية .توسع التنوع
الفكري ألبناء اجملتمع وابتعادهم عن بعضهم البعض ،تعد من اجلوانب األخرى اليت ميكن أن
يعرضها بشكل أكثر وضوحاً التصور املقدم يف هذه املقالة بشأن اإلهتمام املتزايد ابلدنيا.
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التنمية الثقافية؛ ضرورة التنمية
اإلقتصادية واالجتماعية والسياسية
حممد حسني بناهي

1

تزامن الربع األخري من القرن العش� � � � �رين مع ظهور ظاهرة التحول الثقايف وكذلك ظاهرة ما بعد
احلداث � � � ��ة وما بعد البنيوية يف أبعاد الواقعية اإلجتماعي � � � ��ة والتحليل اإلجتماعي أيضاً .ال يعترب
هذا التحول مؤش� � � � �راً على األمهية املتزايدة لدور الثقافة يف حياة اإلنس � � � ��ان ويف العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية فحسب ،وإمنا مؤشر على الفهم األصح واألعمق لدور وقدرة الثقافة يف اجملتمع
والتناغم مع الرؤية اإلسالمية حول اجملتمع ونوع حتليلها.
تبحث هذه املقالة يف أمهية تنمية الثقافة عن طريق حبثها حول موضوع تنمية الثقافة وأنواعها
وأبعاده � � � ��ا .لكن قبل تعريف تنمية الثقافة نقوم بتعريف مفهوم التنمية .يعرف الباحث التنمية
كالتايل« :التحس � �ي� ��ن املس � � � ��تمر لإلمكانيات الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياس � � � ��ية
واإلنس � � � ��انية املوجودة يف اجملتمع والعالقة فيما بينها من أجل اإلرتقاء ابلعدالة ومستوى احلياة
وكمال البشر».
وهبذا ميكن مالحظة إحتواء هذا التعريف على ثالثة حماور أساس � � � ��ية :اإلمكانيات املؤسساتية
للمجتمع يف األبعاد األربعة الثقافية واإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية واإلمكاانت البشرية
والعالقة بينهما حيث يتم توضيح كل منهما يف هذه املقالة.
مث يتم تقدمي التعريف التايل للثقافة إبالستفادة من تعريفات خمتلفة ملفهوم الثقافة:
الثقافة نظام ذو معىن حيتوي على أجزاء مادية وغري مادية املش � �ت� ��ركة نسبياً بني أعضاء مجاعة
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واحدة اليت مت إكتساهبا عن طريق التعلم والتجربة وتصبح دافعاً إلرتقاء مستوى حياهتم وكماهلم
بتأمينها اإلحتياجات املادية واملعنوية البشرية .مع هذا التعريف للثقافة ميكن القول أبن الثقافة
سبب لتنمیه البشر املادي واملعنوي وكرامتهم؛ ومن انحية أخرى ميكن القول أنه بدون إمتالك
اإلميان واإلعتقاد الديين ال ميكن احلصول على تنمیه مادي ومعنوي متناس � � � ��ق لإلنس � � � ��ان ،وال
ميكن أن يكون الرفاه املادي البحت سببا لتنمية وإزدهار وكمال اإلنسان.
بع � � � ��د تعريف مفاهيم التنمية والثقاف � � � ��ة ،تبحث املقالة يف تعريف «تنمي � � � ��ة الثقافة» و«التنمية
الثقافية» .ميكن جتزئة تنمية الثقافة إىل نوعني تنمية كمية وكيفية.
املقصود حالياً بتنمية الثقافة على األغلب التنمية الكمية للثقافة ،حيث أن املنتجات الثقافية
من األنواع املختلفة تصبح يف متناول مجيع أفراد اجملتمع ،ليس � � � ��تطيع اجلميع جتربة اس � � � ��تهالك
املنتجات الثقافية حلد مناس � � � ��ب .يف الواقع ،يعترب ه � � � ��ذا األمر احليلولة دون النخبوية يف اجملال
الثقايف والتوزيع املناس � � � ��ب للمنتجات الثقافية بني مجيع األطياف والطبقات اإلجتماعية ،لتتم
عملية “إحالل دميقراطية الثقافة” (دمقرطة الثقافة) .النوع اآلخر للتنمية الكمية للثقافة والذي
يرتبط بش � � � ��كل وثيق ابلنوع السابق هو توسيع املشاركة الش � � � ��عبية يف إنتاج الثقافة .ليتم توزيع
املنتج � � � ��ات الثقافية إىل احلد املطلوب جيب إنتاجها ،وأن يتم ذلك عن طريق الش � � � ��عب ،وهنا
توصي السياسة خبروج عملية إنتاج املنتجات الثقافية حد اإلمكان عن رقابة احلكومة والقطاع
العام وتسليمها للقطاع اخلاص ،لتنزداد املشاركة الشعبية يف اإلنتاج الثقايف.
النوع اآلخر لتنمية الثقافة التنمية الكيفية للثقافة .يف هذا النوع ال يتم الرتكيز بشكل حبت على
إزدايد إنتاج وتوزيع املنتجات الثقافية ،بل يتم الرتكيز أيضاً على أمور من قبيل جودة املنتجات
الثقافية ،اإلنس � � � ��جام الداخلي للنظام الثقايف ،عالقة ميزان إنتاج وإستهالك املنتجات الثقافية
مع قوة وضعف اهلوية اإلنس � � � ��انية ،كيفية تقبل اجملتمع وإمتزاج الثقافة به ،حجم تطابق اإلنتاج
وتوزيع املنتجات الثقافية مع حفظ الطبيعة ،حمتوايت الرسائل واملنتجات اإلعالمية ،وبشكل
عام عالقة حجم إنتاج وإس � � � ��تهالك املنتجات الثقافية بتنمية وارتقاء اإلنسان ومستوى حياته
املادية واملعنوية .وهبذا ميكن القول أنه ال ميكن أن يكون كل نوع من املنتجات الثقافية بشكل
حتمي سبباً لتنمية ورقي وإزدهار اإلنسان ،بل جيب اإلهتمام بتناغمه مع اإلحتياجات الواقعية
املادية واملعنوية لإلنسان.
بعدها تبحث املقالة يف موضوع التنمية الثقافية وتوضحها :يف التسعينيات من القرن املاضي تركز
االهتمام حول “البعد الثقايف للتنمية” ،حبيث أن استخدام االمكاانت الثقافية احمللية يف الدول
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النامية تعترب احد الش � � � ��روط والعوامل االساسية لنجاح برامج التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،
لذلك جيب اإلنتباه يف برامج التنمية إىل حتقيق اإلنسجام بينها وبني األرضية الثقافية املوجودة
يف اجملتم � � � ��ع .وجيب أيضا اإلنتباه إىل الظواهر الثقافية لربام � � � ��ج التنمية اإلقتصادية ،كي ال يتم
اس � � � ��تخدام مناذج تنمية اقتصادية سيئة ،دخيلة وخمربة للثقافة وهوية الشعب .هذه الدراسات
تؤكد أنه بدون تنس � � � ��يق برامج التنمية اإلقتصادية مع وضع وظروف الثقافة املوجودة يف اجملتمع
الميكن الوصول إىل تنمية إقتصادية مستدامة.
التنمية اإلقتصادية املستدامة تتطلب أخذ ثقافة اجملتمع املطلوب وخصائصه بعني اإلعتبار.
عن طريق هذا النهج اقرتحت منظمة اليونس � � � ��كو تسمية الفرتة احملصورة بني عامي  1988و
 1997ابسم العقد العاملي للتنمية الثقافية ،وذلك للفت األنظار هلذه الرؤية الثقافية للتنمية يف
مجيع أحناء العامل وتستبعد النظرة اهلامشية جملال الثقافة.
يف النهج األخري للتنمية ،يتم إعتبار مجيع الوقائع اإلجتماعية كوقائع ثقافية ويتم طرح مفهوم
“التنمية الثقافية” حيث تلحق كلمة الثقافية ابلتنمية.
يصبح معىن «التنمية الثقافية» وجوب ارتكاز التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية على
الثقافة واحتوائها ماهية ثقافية .يف هذا النهج ،ابلقدر ذاته الذي حيتوي فيه قطاع الثقافة على
أبع � � � ��اد إقتصادية مهمة وخيتص جبزء مهم من الفعاليات اإلقتصادية واإلنتاج والتوزيع ،فالقطاع
اإلقتص � � � ��ادي أيضاً حيتوي على أبعاد ثقافي � � � ��ة مهمة ،ويؤثر على بناء اهلوية وطريقة احلياة ونوع
التفكري والرؤية اإلنسانية.
هب � � � ��ذا النهج املتبع يف التنمية الثقافية يتغري نظام التخطيط للتنمية ،ألن ختطيط التنمية يف كل
قطاع من اجملتمع يتطلب إهتماماً حمورايً ابلثقافة .على س � � � ��بيل املثال ،عندما يتم طرح برانمج
للتنمية اإلقتصادية لقطاع خاص ،جيب اإلنتباه إىل اإلعتقادات ،العادات ،الرموز والدالالت
اإلجتماعي � � � ��ة اليت ترتبط هبا الفعالية اإلقتصادية املعنية ،وحتديد أي من الدالالت تس � � � ��تهدف
ه � � � ��ذه الفعالية اإلقتصادية يف اجملتمع ،وما مدى إنس � � � ��جامها مع اإلعتقادات والقيم والعادات
اإلجتماعية للشعب ،ما الضرر احملتمل وقوعه للثقافة املوجودة يف املنطقة أو الدولة ،أو كيف
ميكن اإلس � � � ��تفادة من اإلعتقادات والقيم والعادات املوجودة يف اجملتمع إلجياد األرضية هلكذا
تنمية .هبذا النهج ،جيب اإلقرار بعدم خلو أي من النشاطات اإلقتصادية والتكنولوجية الدخيلة
من احلمولة الثقافية ،وليست ال مبالية وعلى احلياد ابلنسبة للثقافة احمللية.
التنمية االجتماعية أيضاً ترتبط ببعدين اثنني :األول التنمية اإلنس � � � ��انية أو تنمية قدرة الشعب
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للعمل املستدام لتحقيق رفاههم ورفاه اجملتمع ،والثاين تغيري أو تنمية قدرة املؤسسات اإلجتماعية،
حبيث تؤمن اإلحتياجات اإلنس � � � ��انية لكافة األطياف وخاصة يف طبقات اجملتمع السفلية عن
طريق إتباع حتس � �ي� ��ن العالقات بني الشعب واملنظمات السياسية – اإلجتماعية .فمن جهة،
ترتبط التنمية اإلجتماعية مبستوى حياة البشر ،وهذه العالقة حتتوي على هدفني أساسيني:
اهلدف األول ،التوزيع العادل للطاقات واملوارد لتأمني اإلحتياجات املادية واملعنوية لإلنس � � � ��ان؛
اهلدف الثاين ،الذي حيتوي على جانب ثقايف بش � � � ��كل أكرب ،يشتمل على اإلعرتاف بشكل
رمسي مبجموعات اجملتمع املتنوعة وتس � � � ��اوي حقوقهم اإلجتماعية ،حبيث يستطيعون املشاركة
حبرية يف النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية املختلفة يف اجملتمع ،وإظهار إبداعاهتم.
وابلت � � � ��ايل ميكن القول أبن التنمية اإلجتماعية تس � � � ��عى لزايدة قدرة النظ � � � ��ام اإلجتماعي والبناء
اإلجتماعي واملؤسسات واخلدمات اإلجتماعية إلجياد مواطنة إجتماعية نشطة.
يالحظ أبن كال من األبعاد الثالثة لزايدة القدرات اإلنسانية واملؤسسات اإلجتماعية والتوزيع
العادل للموارد والطاقات اإلجتماعية حتتوي على ماهية ثقافية.
ويف هذه األايم اختذت السياس � � � ��ة جانباً ثقافياً بش � � � ��كل قوي وتالمحت مع الثقافة .يف اخلتام،
تعترب التنمية اإلقتصادية أرضية وكذلك ضرورة أيضاً للتنمية السياسية .وكما ذكران سابقاً ،تعتقد
النظرايت األخرية بتحول السياس � � � ��ة إىل ثقافة ،وموضوع علم اإلجتماع السياسي هو السياسة
الثقافية .وهبذا يظهر بشكل ابرز دور التنمية الثقافية يف التنمية السياسية.
يف النتيجة ومع اإلنتباه إىل دور الثقافة يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية يتبني أبن
تنمية جوانب اجملتمع املختلفة ال ميكن أن تكون مس � � � ��تدامة ودائمة بدون التنمية الثقافية وال
ميكن أيضاً أن تسري إىل اإلزدهار والتكامل اإلنساين .لذلك جيب أن تكون التنمية الناجحة
جلوانب اجملتمع املختلفة تنمية ثقافية .وهلذا ،جيب تسجيل التنمية الثقافية أثناء تدوين منوذج
تنمیه اجملتمعكأوىل األولوايت إبعتبارها أرضية لبقية أبعاد التنمية لتكون بقية أنواع التنمية تنمية
مرتكزة على الثقافة ،وابملعىن احلريف للكلمة “تنمية ثقافية” ،لتكون تنمية مستدامة وانجحة.
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النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه السياسي
سيد سعيد زاهد زاهداين

1

يف القرن التاس � � � ��ع عشر ،قامت الدول األوروبية من خالل اإلستعانة بقوة تنظيمها وإمتالكها
تكنولوجيا صناعية حديثة بسلب موارد الدول اآلسيوية واالفريقية عن طريق تواجدهم العسكري
املباشر فيها حتت غطاء إعمار هذه البلدان (اإلستعمار) .قامت الدول األوروبية كخطوة أوىل
عن طريق فرض س � � � ��يطرهتا السياسية والعسكرية بتنحية زعماء ومديري البالد املسيطر عليها،
ومن مث س � � � ��لب مواردهم عن طريق قمع الشعوب .كانت تتم هذه احلركة السلمية نوعاً ما عن
طريق أتسيس الشركات التجارية وتدرجيياًكانت تكشف النقاب عن وجهها العنيف ابلتواجد
العسكري إلزالة موانع أعمال السلب .كانوا يف تلك احلقبة يواجهون كل أنواع املقاومة بقبضة
حديدية .أدى توقيع معاهدة التداول احلصري للتبغ مع شركة اتلبوت إىل قيام ثورة وحركة يف
إيران مل تسمح أبن ترزح بالدان حتت اإلستعمار اإلجنليزي.
يف بداية القرن العش� � � � �رين وعن طريق أتثريهم على السياسيني احملليني ضعفاء الشخصية وعن
طريق عبيدهم املطيعني ،قاموا بتفريغ املواد اخلام من البلدان اآلسيوية واالفريقية .اشتهرت هذه
اإلسرتاتيجية ابإلس � � � ��تغالل .ووقعت إيران يف براثنها واستطاع اإلستغالليني ركوب موج الثورة
الدستورية ،ومتكني األسرة البهلوية على هذه البالد ،وحكموا هذه البالد حتت شعار بناء إيران
احلديثة وحلد ما عصرية.
عند قيام اإليرانيني ابلثورة على الش � � � ��اه الفاس � � � ��د العميل ،هامجوا جذور التبعية وأسسوا نظاماً
 .1أستاذ مساعد فرع العلوم اإلجتماعية والتخطيط اإلجتماعي جامعة شرياز؛ Email: zahedani@shirazu.ac.ir
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جديداً برفعهم لش � � � ��عارات اإلستقالل احلرية اجلمهورية اإلسالمية .بدأ اإليرانيون حركتهم إبزالة
التبعية للوصول إىل اإلستقالل املرتكز على الثقافة احمللية اليت أصبحت بعد مرور ثالثني عاماً
تقريباً قدوة حتتذي هبا الشعوب اإلسالمية ،وأهدت العامل الصحوة اإلسالمية .احلركة اليت بدأت
يف أوائل القرن احلادي والعشرين وتتطلع إىل التنمیهات اإليرانية لتحتذي بنموذجها.
وتغ � �ي� ��رت كلمة التنمي � � � ��ة اليت تذكر ابلعملية اليت جتر إىل التبعي � � � ��ة ،إىل كلمة التنمیه ،ومت تنظيم
منوذج التنمية يف س � � � ��ياق العلوم اإلجتماعية الغربية اليت مت تدوينها يف اجلامعات الغربية للتبعية
للنظام اإلستكباري ،متحولة إىل منوذج إسالمي إيراين للتنمیه مرتكز على إبداعات املفكرين
اإلسالميني واإليرانيني.
التنمية:
بعد احلرب العاملية الثانية نظمت أمريكا إعادة إعمار أورواب بواس � � � ��طة خطة مارش � � � ��ال بتمويل
أمريكي وقوى عاملة أوروبية وهبذا أصبحت متلك صناعاهتم .قدم ترومن رئيس أمريكا يف ذلك
الوق � � � ��ت خطة إىل الكونغرس بناء عليها يتم تطبيق نفس الربامج اليت تطبق يف الدول األوروبية
يف مستعمراهتم أيضاً .اهلدف منها تنمية هذه البلدان من خالل إدارة املديرين التابعني بتمويل
أمريكي وقوى عاملة مس � � � ��توردة وبعضها مدرب حملياً .لكن اهلدف احلقيقي كان صهر هذه
البلدان يف بوتقة النظام الرأمسايل األمريكي ونشر النظام الرأمسايل يف كل دول العامل.
إحدى الربامج الشاملة اليت مت تدوينها يف مباحث علم إجتماع التنمية ،برانمج التحديث أو
التجديد الذي يفصل بني التيارات الثالثة التنمية اإلقتصادية والتنمية الثقافية والتنمية السياسية.
تبدأ التنمية اإلقتصادية بتمويل الصناعات وبعد تغيري نظام اإلنتاج احمللي وزايدة سكان املدن،
تبدأ التنمية الثقافية .يف هناية هذا الطريق تتم التنمية السياسية وحيل نظام ليربايل دميقراطي إلدارة
البني � � � ��ة اجلديدة .برأيهم عندما تنظم البنية اإلقتصادية واإلجتماعية بتمويل أجنيب واتبعة لنظام
الرأمسالية العاملي ،ستصب يف مصلحة العامل الرأمسايل أايًكان الشخص الذي يديرها.
التنمية يف إيران:
ب � � � ��دأ أول برانم � � � ��ج للتنمية يف إيران ع � � � ��ام  1948بتدوين وزير اإلستش � � � ��اريني األمريكي ،وبدأ
برانمج ترومن املقرتح حياته العملية بش � � � ��كل رمسي بعد ثورة  19آب  1953حتت إسم املادة
الرابعة .وأدى سيل التمويل األمريكي يف حقبة اخلمسينيات إىل التضخم ومت تطبيق السياسات
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التقشفية يف أواخر هذه احلقبة .يف الستينيات بُذلت املساعي إلشاعة ثقافة الليربالية الرأمسالية
أثناء مواصلة برامج التنمية اإلقتصادية .بدأ هذا الربانمج مع إعطاء النس � � � ��اء حق التصويت يف
عام  62ومتت متابعة األمر على املس � � � ��توى العائلي بوضع الئحة تنظيم األس � � � ��رة وإتسع جمال
التنمية اإلقتصادية والتغيريات الثقافية من خالل برامج إصالح األراضي وجيش العلم إىل القرى
وال � �ت� ��ي هي املقر األساس � � � ��ي لإلنتاج الوطين .قامت يف تلك الف � �ت� ��رة هنضة اخلامس من حزيران
بقيادة اإلمام اخلميين(ره) (ره) للوقوف يف وجه هذا املد .مت قمع هذه النهضة بعنف ومت إلقاء
القبض على اإلمام اخلميين(ره) (ره) والزعماء الدينيني املؤيدين له يف أقصى أحناء البالد وأخرياً
مت ترحيله إىل تركيا ومن مث إىل العراق.
يف أوائل حقبة الس � � � ��بعينيات أصبحت األرضية جاهزة لتنفيذ برانمج التنمية السياسية .أصبح
اإلقتصاد احلضري والريفي اتبعاً إلقتصاد الرأمسالية العاملي .مت تدريب القوى العاملة احمللية يف
اجلامعة التابعة ابلقدر الذي تس � � � ��تطيع فيها هذه القوى العامل � � � ��ة إدارة بنية اإلقتصاد الرأمسايل
املوجود حتت إشراف املستشارين األجانب.كان من املقرر تسليم زمام األمور من يد الديكتاتور
الذي غري البنية والثقافة إىل يد الشعب واملتنورين املتدربني على النظام الفكري احلديث إبدارة
وختطيط أمريكي وأتباعها اآلخرين .وهبذا بدأ العمل على التنمية السياس � � � ��ية .أدى هذا املناخ
السياسي احلر إىل قيام الثورة اإلسالمية واليت أهنت حكم األسرة البهلوية وقيام نظام سياسي
جديد ابسم اجلمهورية اإلسالمية.
التنمیه السياسي يف اجلمهورية اإلسالمية:
تتشكل البنية األساسية للنظام السياسي يف إيران من تركيب إسالمي مجهوري وفقاً للدستور.
ووفق قانون اجلمهورية اإلسالمية يتوىل ويل الفقيه املدير واملدبر والشجاع مسؤولية قيادة اجملتمع.
وأخذ بعني اإلعتبار الفصل بني الس � � � ��لطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية واعتمدت
مسؤوليات كل من هذه السلطات بناء على موازين دميقراطية ومراعاة األحكام اإلسالمية يف
الدس � � � ��تور .إذا اعتربان أن تشكيل النظام السياسي بتألف من ثالثة طبقات اإلدارة أو القيادة
والبنية والتنفيذ ،فإن الويل الفقيه يتوىل قيادة اجملتمع ،بينما حتدد القوانني بنية النظام الذي تتوىل
تنظيمه والتصديق عليه السلطة التشريعية ،بينما تتوىل السلطة التنفيذية مسؤولية التنفيذ اليت يتم
ضمان النَّظْم والدقة يف تنفيذ قوانينها يف اجملتمع من خالل إشراف السلطة القضائية.
يتم مراعاة املوازين اإلسالمية املذكورة من خالل اآللية الدميقراطية اليت جيري من خالهلا انتحاب
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قيادة اجلمهورية اإلس � �ل� ��امية .ينتخب اخلرباء املنتخبون من الشعب ابإلعتماد على ختصصهم
وتقواهم أحد األش � � � ��خاص إبعتب � � � ��اره الويل الفقيه الذي جيب أن تتوف � � � ��ر فيه املؤهالت العلمية
واإلدارية والتقوى .وابألخذ بعني اإلعتبار ما مت العمل به حىت اآلن فقد انل مجيع األشخاص
املنتخبني على استحس � � � ��ان مجيع مراجع التقليد واعتربوا أن من واجبهم إتباع هذا الش � � � ��خص
املنتخب .مع تقليد وإتباع مراجع التقليد للويل الفقيه يف الشؤون اإلجتماعية أصبح من الواجب
شرعاً على أتباعهم أيضاً إتباع أوامر الويل الفقيه .وهكذا يتم ضمان اإلسالمية يف تعيني القائد
يف نظام اجلمهورية اإلسالمية .مع العلم أبن أكثر من  90ابملئة من الشعب اإليراين شيعة إثنا
عشرية ،يتم إنتخاب ويل الفقيه على مرحلتني ينال فيها األغلبية املطلقة من أصوات الشعب
املسلم .ال ميكن احلصول على مثل هذه األغلبية يف أي من األنظمة السياسية الدميقراطية احلرة
الليربالية أو اإلشرتاكية .ابإلضافة إىل هذا االنتخاب ،يتم اإلشراف على عمل الويل الفقيه أيضاً
من خالل بناء جامع وموثوق .وابإلضافة ألعضاء جملس خرباء القيادة ،فمن الواجب الشرعي
على مراجع التقليد أيضاً اإلشراف على تصرفات ويل الفقيه.
و يف املس � � � ��توى الثاين ،مت إعتماد جملس صيانة الدستور ليشرف على مراعاة إسالمية القوانني
املصادق عليها يف الربملان حبيث يقوم مبناقش � � � ��ة مجيع القوانني ويف حال تعارضها مع األحكام
اإلسالمية أو الدستور يقوم بردها إىل الربملان لتعديلها .يتعني على القائد مراعاة مصاحل اجملتمع
وأن يكون حكماً يف حال إختالف وجهات النظر ،لذلك مت تشكيل جممع تشخيص مصلحة
النظام أبمر منه ليقوم هبذه الوظيفة نيابة عنه.
يف املستوى الثالث ،أي اسالمية التنفيذ ،ما تزال بعض اإلهبامات موجودة .يتم اإلشراف على
القوانني اليت تصل إىل هذه املرحلة من خالل آلية عدم تعارضها مع املعايري اإلس � �ل� ��امية اليت
مت إعالهنا يف تنظيم القوانني يف جملس الش � � � ��ورى اإلسالمي .يتم اإلشراف على عمل القوانني
من خالل السلطة القضائية طبقاً للمعايري اإلسالمية ،هذه السلطة اليت يرتأسها جمتهد مؤهل
منتخب من القائد وجملس القضاء األعلى الذي يتألف من مخسة جمتهدين عادلني .لكن هناك
فجوة يف إعداد برامج احلكومة إلدارة الشؤون اإلجتماعية املختلفة .من واجب احلكومة القيام
ابلتخطيط لتطوير مجيع شؤون النظام اإلسالمي ودفع اجملتمع إىل العدالة املثالية .وهنا تكمن
احلاجة إىل منوذج ختطيطي للتنمیه وهذا ما يطالب به القائد .احلكومة اإلس � �ل� ��امية حتتاج إىل
منوذج إسسالمي للتخطيط والتنظيم.
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اإلسرتاتيجيات األساسية لنموذج التخطيط للتنمیه السياسي:
ميكن إستنتاج األمور التالية من خالل احلصيلة املشرتكة لدراسات مفكري اجملتمع اإلسالميني
وجتربة النظام اإلس � �ل� ��امي السابقة يف تدوين النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه السياسي ،يف
احلقيقة هذه القواعد هي اإلسرتاتيجيات األساسية للنموذج اإليراين اإلسالمي للتنمیه السياسي
يف اجلمهورية اإلسالمية.
أ .احملافظة على الدافع الديين للشعب للمشاركة يف الساحة السياسية.
ب .احملافظة على وحدة كل القوى حول حمور والية الفقيه
ج .احملافظة على اإلستقالل السياسي و م ّده إىل الثقافة واإلقتصاد
د .إنشاء منظمات حزبية وفقاً للقواعد السابقة لتدريب القوى العاملة السياسية من أجل إدارة
النظام السياسي.
ه .اإلهتمام العميق والواسع ابلرأي العام جلذور اجملتمع األساسية ،أي اجملتمع املتدين واملؤمن
ابلثورة اإلسالمية.
مفردات البحث :الثورة اإلسالمية ،الدميقراطية الدينية ،السلطة ،التنمية ،الرأمسالية.
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دراسة معمارية للموطن بناء على اآلايت القرآنية
هبزاد وثيق

1

ينضوي جو املنزل من الناحية العمرانية واملناخية على أمهية قصوى وأتثري ش � � � ��ديد على احلياة
الثقافية لألشخاص .بعبارة أخرى للمنزل آلية حياتية من جهة ،ويشكل أرضية تنعكس فيها
جتارب اإلنسان وإعتقاداته ومثالياته من جهة أخرى .وهلذا وابإلضافة إىل إحتواء هندسة املنزل
العمرانية على نواحي فنية فهو يشكل موضوعاً للتعرف على الثقافة واإلعتقادات الشعبية اليت
صنعته .املناخ املذكور بعد بناءه ،يعترب مصدراً غري مباشر لتعلم اإلعتقادات واألوامر والنواهي.
لذلك ميكن من خالل إتباع أحد أس � � � ��اليب التصميم اإلملام املسبق بنوع التعاليم اليت سيتبعها
مس � � � ��تخدمي ذلك املناخ والعائلة .تكمن أمهية هذا األمر عندما نعترب أبن التعاليم اإلسالمية
يتم طرحها يف البداية على مستوى العائلة واملنزل ،وأن املنزل والعائلة هو أول مكان يتم تربية
الفرد فيه.
منذ ظهور اإلس � �ل� ��ام وإىل يومنا هذا ،تعرض تنظيم اإلسالم الفكري لغزو األفكار األخرى،
وإعرتف كل منها بصحة أسس اإلسالم من خالل األجوبة الالئقة من دائرة اإلستجواب.
وهكذا ،مت إس � � � ��تهداف املنزل والعائلة كنواة اجملتمع األساسية يف اإلسالم بطوفان من الغزو
الثق � � � ��ايف الغريب يف خضم هذا الوضع العاملي املعاصر .ويف القدر ذاته الذي تش � � � ��كل العائلة
فيه مثاالً لألصالة ،كيفية الرش � � � ��د والوضع الثقايف للمجتمع ،فاملنزل أيضاً اللبنة األساس � � � ��ية
 .1أستاذ مساعد يفكلية العمارة واهلندسة املدنية جبامعة جندي سابور الصناعية يف دزفول؛

Email: behzad_vasiq@yahoo.com
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يف التعام � � � ��ل الثقايف .يتعرض املن � � � ��زل للغزو الثقايف يف ثالثة أن� � � � �واع املعىن -اهليكل – نظاق
التأثري .الغزو الذي يس � � � ��عى إلخراج اهلندسة املعمارية من كوهنا بناء إبداعي ويف ركاب خلق
نظ � � � ��ام اخللقة ،وتبديله إىل الوثنية من جهة .ومن جهة أخرى تدمري وختريب غاية اهلندس � � � ��ة
املعمارية اليت تتمحور حول تثبيت وإيصال اإلنسان إىل مكانته امللكوتية من خالل التعاليم
اإلسالمية .حبسب رؤية الغزو الثقايف يعاد تعريف طبيعة وحميط اإلنسان ،املدينة اإلسالمية
ونس � � � ��يجها ،هندسة املنزل العمرانية واحلقوق املرتتبة هلا سواء احلقوق املدنية واحلقوق الفردية
واحلقوق البيئية واحلقوق األخرى ليفقد اإلنس � � � ��ان دوره األساسي يف العامل وكونه خليفته هللا
وإنشاء آلية ابطلة حملها.
ويف هذا اجملال يتم حبث اإلس � �ت � �راتيجية األساسية خالل هذه املواجهة يف الرجوع إىل املصادر
اإلسالمية سواء آايت القران الكرمي والرواايت النبوية واألئمة األطهار وبياانت علماء اإلسالم
و  ...يبحث الباحث عن املعايري الداللية املس � � � ��ترتة يف ثقافة وحياة املس � � � ��لمني ومعايري املنزل
اهليكلية مع التأكيد على إعتبار املسلمني للقرآن كمصدر إهلي يشتمل على مجيع العلوم.
يف اخلطوة األوىل ،يتم حبث املنزل حبس � � � ��ب حميطها .يتم عرض مكوانهتا مثل الضوء واهلواء
واملاء و  ...وذلك يف مخسة مستوايت شرح املفهوم ،دراسة املوضوع وحتليل املفهوم ودراسة
النظ � � � ��م املؤث � � � ��رة والداخلية والغائية .يف اخلطوة الثانية يتم دراس � � � ��ة املنزل على أس � � � ��اس أرضية
األخالق اإلنس � � � ��انية واإلجتماعية املرتكزة على اآلايت اليت يوضح فيها هللا املسري األخالقي
واملراتب اإلجتماعية للمنزل اإلسالمي .ميكن إجياد التنظيم احلقوقي للمنزل اإلسالمي فيها.
تعترب مكوانت مثل حقوق اجلار وحقوق املعارف وصلة الرحم واحلقوق الرتبوية و  ...ضمن
هذه اجملموعة .تكمن اخلطوة الثالثة يف دراس � � � ��ة املنزل على أساس التعاليم اإلسالمية ومعرفة
املنزل على أس � � � ��اس أرضية اإلستقرار والتوطن األساسية حيث مت ذكر أوامر خبصوص إجياد
املكان وكيفية ترتيب منازل املس � � � ��لمني .يعت � �ب� ��ر التفريق بني املوطن املرغوب وغري املرغوب به
وتقوية شعور اإلرتباط ابملنطقة والرتكيز على ترتيب املناخ اجلماعي والديين و  ...من إحدى
األوامر اليت مت ذكرها .اخلطوة الرابعة منها ،دراسة اجملاالت املش ّكلة هليكل املنزل اإلسالمي
حيث ميكن ذكر بعض معايريها مثل األمان والطهارة وما ش � � � ��ابه ذلك .وأخرياً ،ميكن رؤية
املكوانت س � � � ��الفة الذكر يف قالب اهلندس � � � ��ة املعمارية احمللية يف إيران .يهدف هذا اإلختبار
إىل مطابقة املعايري العلمية مع معايري البنائني املس � � � ��لمني على طول التاريخ .نستحصل على
دالالت املوضوع األساس � � � ��ية من خالل دراس � � � ��ة ومقارنة وتقييم ه � � � ��ذه املعايري .ولقد أوضح
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القرآن مكوانت مثل الذكر والتقوى والوحدة والطاعة والعربة والتس � � � ��اوي وأس � � � ��اس اإلنتفاع
الفردي اإلجتماعي والطهارة كمؤش� � � � �رات داللية أساس � � � ��ية؛ ومك � � � ��وانت مثل النظم واجلمال
والعدل واحلساب واألمن كأوضح األبعاد اهليكلية للموطن.
مفردات البحث :منزل ،قرآن ،قواعد ،عمران املناطق احلارة و اجلافة ،إيران.
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دور و مكانة تعاليم الثقافة اإلسالمية يف
النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه
قرابنعلي سبكتكني ريزي

1

برأي اإلس � �ل� ��ام ،يعترب الرش � � � ��د اإلقتصادي والرفاه اإلجتماعي أداة لرش � � � ��د وتسامي األخالق
والكماالت اإلنسانية والتحرر من اإلرتباط النفسي .الميكن للمصلحة الشخصية والسعي وراء
أكرب قدر ممكن من الرغبات وامللذات املادية أن تش� � � � � ّكل اهلدف النهائي واألساسي ملساعي
اإلنس � � � ��ان حبسب الفكر اإلسالمي؛ بل يعترب اإلسالم أن اإلنس � � � ��ان هو حمور التنمية والرشاد
املادي واملعنوي من خالل قبوله لكس � � � ��ب الربح واللذات املادية من الطرق املش � � � ��روعة؛ لذلك
إن أهم أهداف بعثة األنبياء هي تعليم وتربية البشر للرشد وتكامل مكارم أخالقهم ،ليستطيع
اإلنس � � � ��ان حتس � �ي� ��ن مكانته ومنزلته يف نظام اخللقة عن طريق عقله وتفكره وإرادته وتصرفاته؛
وتطوير إمكاانته وخالّقيته إبختيار أقصر وأفضل طريق؛ لذلك فالثقافة اإلس � �ل� ��امية تنش � � � ��ىء
األرضية الالزمة لقطع مس � �ي� ��ر التنمية املطلوبة من خالل التأكيد على مكوانت مثل اإلهتمام
ابلتحصيل العلمي والس � � � ��عي والعمل والنظم واإلنضب � � � ��اط والتنفيذ الصحيح واحملكم لألعمال
وجلب العزة والرفعة للمجتمع اإلسالمي.
بيان املوضوع
التنمية مبعناها الشامل :هي عملية معقدة مطلوبة يف مجيع اجملتمعات حبيث تبحث يف النمو
الكمي والكيفي للصناعات واخلدمات املرتافق مع حتسني مستوى احلياة وتعديل األجور وحمو
الفقر واحلرمان والبطالة وأتمني الرفاه الشامل والنمو العلمي ،وجيب التخطيط والسعي للوصول
 .1عضو اهليئة التعليمية يف قسم علم اإلجتماع جبامعة اخلوارزمي؛ Email:saboktakin¬faz@yahoo.com
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إليها.
إن ما يهتم به النموذج املطروح يف هذه املقالة على الرغم من وجود وجوه مش � �ت� ��ركة بينه وبني
عملية التنمية يف العامل الغريب إال أنه خيتلف معها يف الدوافع واهلدف النهائي؛ أل ّن التنمية القيّمة
يف رأي هذا النموذج تستخدم كل إمكاانت اجملتمع إلحياء القيم املسلّم هبا؛ بشكل يستطيع
أفراد اجملتمع التحرك فيه إبرادة وحرية وإس � � � ��تخدام القوى الداخلية واإلمكاانت احمللية لتحقيق
تكامل ورقي اجملتمع املادي واملعنوي.
لذا فإ ّن موضوعنا يف هذه املقالة هو حبث كيفية اس � � � ��تنباط النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمية
والتنمی � � � ��ه من نصوص العلوم واملعارف اإلس � �ل� ��امية .ويف هذا الش � � � ��أن ،يت � � � ��م إعادة البحث يف
بعض التصورات املخالفة للتنمیه املوجودة يف املفاهيم والطروحات القائمة يف الثقافة والتعاليم
اإلس � �ل� ��امية واإليرانية ودورها املؤثر يف تنمیه اجملتمع .يتعلق جزء من هذا املوضوع حول كيفية
اإلنتاج والتحكم ابلسلوك بني أفراد اجملتمع عن طريق إدخال بعض مفاهيم الثقافة اإلسالمية
واليت تؤدي إىل التوجه حنو تنمیه اجملتمع؟
خصائص التنمية والتنمیه يف النموذج اإليراين اإلس � �ل� ��امي للتنمیه ( ابإلجابة على ما؟ كيف؟
وملاذا؟)
1 .1تعترب التنمية والتنمیه مؤسس � � � ��ة ألرضية إزدهار إم � � � ��كاانت مجيع أفراد اجملتمع ومن
البديه � � � ��ي عدم القدرة على إجياد مثل هذه األرضية بدون إقامة العدالة اإلجتماعية
والفرص املتساوية
2 .2يف ه � � � ��ذه العملية يتم طرح أتمني احلاجات املادية واملعنوية ( اجلس � � � ��مية والروحية )
لإلنسان وتنمية ومسو الفرد واجملتمع جنباً إىل جنب؛
التنمية عملية موجهة هدفها النهائي الوصول ابإلنس � � � ��ان إىل الكمال النهائي املرموق يف حني
تعترب الثقافة اإلسالمية أن كمال اإلنسان النهائي يف القرب اإلهلي إبعتباره املضفي الوجودي
جلميع الكائنات ومنبعاً لكافة الكماالت.
إ ّن أهم النتائج اإلجيابية للتنمية يف العامل الغريب بشكل خمتصر عبارة عن:
1 .1ترشيد الوقت وقوة اإلنسان اجلسدية إبستخدام االالت والتكنولوجيا احلديثة؛
2 .2رفع مس � � � ��توى الرفاه والراحة يف احلياة املادية وتسهيل األعمال من خالل اإلبتكار
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وصناعة األدوات احلديثة؛
3 .3زايدة اإلنت � � � ��اج يف مجيع اجملاالت وخاصة املنتجات الزراعية وامل� � � � �واد الغذائية وإزالة
خماوف البشرية حول هذا األمر؛
4 .4إنع � � � ��اش اإلمكاانت وإس � � � ��تخدام القوى املبدعة واخلالقي � � � ��ة يف مجيع جماالت العلوم
املختفلة من بينها :يف تنظيم العالقات اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية وتشكيل
املؤسس � � � ��ات املرتبطة وس � � � ��يادة القانون ،مرتافقة مع املش � � � ��اركة الشعبية يف اجملاالت
السياسية.
النتائج السلبية للتنمية يف النموذج الغريب
.1

.2

.3
.4

1التنوع والس � � � ��عي وراء امللذات .تريد الكثري من الشعوب وأفراد اجملتمع اإلنساين من
كلمة التنمية اإلقتصادية الوصول إىل حمو الفقر واحلرمان و ردم الفجوات الناجتة عن
الظلم واجلور والرفاه النسيب للشعب؛ لكن بعض املذاهب الغربية يعتربون أن اهلدف
النهائي للتنمية هو اإلس � � � ��تهالك والتلذذ إىل أكرب قدر ممكن من امللذات املادية يف
حني أن وضع اإلستمتاع واملصاحل املادية كهدف للحياة يف وجهة النظر اإلسالمية
حيط من مكانة اإلنسان الراقية واحملرتمة ككائن عاقل ومفكر إىل املرتبة احليوانية.
2اإلسراف والتبذير يف اإلستهالك ودور اإلعالانت .تكمن إحدى مشاكل اجملتمعات
الصناعية املتقدمة بعد وصوهلا إىل اإلنتاج الغزير يف عملية تنميتها ،يف اس � � � ��تهالك
املنتجات واس � � � ��تمرار هذا النهج عن طريق اإلنتاج املتزايد؛ وهبذا يصبح اإلستهالك
املتزايد ضرورة لإلنتاج املتزايد يف اإلقتصاد الغريب؛ فبتخفيض إس � � � ��تهالك املنتجات
ستتباطىء حركة التنمية.
3تلوث البيئة.
4توزيع األجور غري العادل وزايدة الفقر واجلوع يف العامل الثالث.

لكن النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمية والتنمیه ليس أحادي اجلانب ابلنسبة لإلنسان والعامل.
وال يرى كمال ومسو اإلنسان واجملتمعات اإلنسانية يف البعد املادي والرفاه املادي فقط .كثرياً ما
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يشعر البشر يف منوذج التنمية الغربية أهنم مسجونون يف قفص شيدوه أبيديهم وابسم التنمية.
استخدم مفهوم التنمية من الناحية النظرية بشكل أقل يف النموذج اإلسالمي اإليراين ،فلهذه
الكلمة معىن وحمتوى اترخيي وإيديولوجي .رمبا كان استخدام مصطلح التنمیه ذو جدوى أكرب
من التنمية ،على الرغم من الرتكيز على نتائجه اإلجيابية واإلستفادة منه .فالتنمیه حيتوي على
دالالت أحدث وأوسع .ابلنسبة للمفاهيم حيتوي ويشتمل مفهوم التنمیه يف النموذج اإلسالمي
اإليراين على مصطلحات من بينها اإلصالح والتنمية والرقي والسمو.
يهتم اإلسالم بكال اجلانبني املادي واملعنوي وبعبارة أخرى يهتم جبسم اإلنسان وروحه ،ويعتقد
بوجوب منو كال البعدين معاً .و يشار إىل بعض هذه املفاهيم ثنائية األبعاد فيما يلي:
عالقة الزهد والقناعة ابلتنمية والتنمیه
ال تنسجم الرؤية اليت تضم وجود مفاهيم كالزهد والقناعة واحلث عليها يف األخالق اإلسالمية
مع التنمية اإلقتصادية ،واليت تتجاهل هذه الرؤية الكلية والنظرة املنظمة –اليت ميكن إكتساهبا
من خالل دراسة جامعة للرؤية واألخالق والعقائد اإلسالمية ،-وال تنتبه إىل بعد واحد منها،
أو تقوم مبرادفة كلميت الزهد والرهبانية (هجر الدنيا).
ال تقف القناعة والزهد حجر عثرة أمام التنمیه ،بل قد يش � � � ��كل دافعاً لتس� � � � �ريع التنمية أيضاً؛
فاجملتمع الذي يقوم برتش � � � ��يد نفقاته اإلضافية ويتجنب الشكليات والكماليات املصطنعة من
حاجات كاذبة ونفس � � � ��ية أرستقراطية ،س � � � ��يكون قادراً على توظيف مدخرات أكرب يف التمويل
الالزم للتنمية .هذه املالحظة اليت اس � � � ��تند عليها ماكس ويرب؛ فقد نش � � � ��أت الرأمسالية أساساً
نتيجة للزهد الربوتس � � � ��تانيت .يهدف الربوتستانتيون للعودة إىل أخالق وقيم املسيحية األصيلة،
ويؤكدون على الزهد وترشيد اإلستهالك( .مصباح يزدي ،حممد تقي ،جملة املعرفة ،رقم  ،9ص
 .)13ابإلضافة إىل هذا ،ستتحسن أوضاع التصدير واالسترياد وميزان الدفع مع إنتشار روح
القناعة وترش � � � ��يد اإلستهالك يف اجملتمع ،وستتسارع احلركة حنو اإلستقالل اإلقتصادي الكامل
مع إخنفاض اإلحتياجات املستوردة.
التوكل ،مفهوم حموري يف عملية التنمیه
جعل هللا تعاىل نظام هذا العامل وحركة االمور فيه بناء على اس � � � ��تخدام األدوات .يكمن املسري
الطبيعي إلجراء أي عمل يف حبث اإلنسان عن أدواته؛ لكن األمر املهم واألساسي يكمن يف
أن هللا القادر وبيده تدبريكل شيء يف عامل اخللق ،هو مسبب األسباب ،أي أنه من خلق هذه
األدوات ووضعها ملنزلة ودور خاص يف هذا العامل و أعطاها أثراً ووضعها يف متناول اإلنسان ويف
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خدمته .ال يعين التوكل إنكار أو قطع إرتباط األشياء معه أو ابألدوات؛ بل يعين عدم إعتبار
نفسه أو األدوات يف منأى عن التأثر ،ويؤمن أبن اإلستقالل واألصالة منحصرة ابهلل سبحانه.
تعترب التنمية هذه األايم يف آداب علم اإلجتماع أبهنا مفهوم جمازف وخماطر وأهنا أحد شروط
ومتطلبات الرقي والتنمية .ابإلضافة إىل إشتمال مفهوم التوكل على هذا املعىن ،فهو أكثر مشوالً
من أجل احلركة والعمل واخلالقية والتمويل.
ميكن تبويب النتائج النظرية والعملية هلذه املقالة على الشكل التايل:
.1
.2

.3
.4

1خيتلف معىن التنمية يف اآلداب العلمية واإلجتماعية يف املعس � � � ��كر غري اإلس � �ل� ��امي
وخاصة الغريب مع املعىن اإلسالمي الذي يعرب عنه ابلتنمیه والسمو.
2لألساس األول أرضية فكرية للدخول إىل حبث التنمية والتنمیه ،جيب البحث عن
امليادين الفكرية املطلوبة هذه األايم يف العلوم اإلنس � � � ��انية .أي جيب إحكام أسس
التنمیه والسمو يف الفكر والثقافة أوالً ،ومن مث البحث يف املظاهر واملادايت والبناء
اخلارجي.
3للحص � � � ��ول على هذا املبتغى ،هناك قيم ومفاهيم قيمة يف الثقافة اإلس � �ل� ��امية ميكن
تروجيها وتعمميها من خالل اس � � � ��تنباطها من نصوص املصادر اإلسالمية وطرحها
وتوضيحها يف اجملتمع.
4مس � � � ��ألة متوضع هذه القيم بني أفراد اجملتمع حبيث تتجلى على ش � � � ��كل ثقافة عامة
وإعتباركل ما خيالفها خمالفاً للقيم .تلقي العملكعبادة وأساس اإلخالص .وإعتبار
الوجدان يف العمل وإتقانه والتفاين فيه من القيم اإلجتماعية.
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عرض طريقة حبث علمي مركب من أجل استخالص
األسس امليدانية للنموذج اإلسالمي اإليراين يف التنمیه عن
طريق التفكر يف القرآن الكرمي
حممد سعيد جبل عاملي ،1شهاب جنايب

2

اإلس � � � ��تناد إىل األسس اإلس � �ل� ��امية تعد من أهم خواص النموذج اإلسالمي اإليراين يف التنمیه
واليت متيزه عن ابقي النماذج القابلة للعرض يف تنمیه الدول ،مبا أن األسس اإلسالمية جيب أن
تؤخذ بعني اإلعتبار يف مجيع مراحل احلصول على النموذج وتنفيذ النموذج املطلوب بش � � � ��كل
ش � � � ��امل وكامل ودقيق ،جيب اس � � � ��تخالص األسس العامة واألس � � � ��س امليدانية للتنمیه يف بوتقة
نظرايت أساس � � � ��ية من املراجع اإلسالمية كمصدر أول وذلك ابستخدام طرق علمية منهجية
متقنة وقابلة للدفاع عنها وبعد ختطي مجيع املراحل الالزمة واملصادقة عليها ووضعها إىل جانب
اإلجن � � � ��ازات األخرى احلاصلة من النموذج األويل يف التنمیه حيث يتم على أس � � � ��اس التصميم
والتطوير للخطوات التالية للوصول بعدها إىل النموذج اإلسالمي اإليراين املتنمیه .من منطلق
أن القرآن الكرمي عبرّ عن اخلطوط العريضة للدين والتعاليم األصيلة بشكل واضح وشفاف من
أجل سعادة اإلنسان واجملتمعات البشرية ،وعلى هذا األساس ،مت التأكيد يف هذا البحث على
ضرورة الرجوع إىل القرآن الكرمي والتفكر ابآلايت النورانية للحصول على النظرايت األساسية
امليداني � � � ��ة يف عملية الرقي ابلنموذج األساس � � � ��ي يف التطوير حيث مت ع � � � ��رض ضرورة االهتمام
ابلنظرايت األساس � � � ��ية يف تصميم وتكوين النموذج اإلس � �ل� ��امي اإليراين املتنمیه .ومت التعريف
 .1استاذكلية اهلندسة الصناعية ،جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا؛ Email: jabal@iust.ac.ir
 .2طالب دكتوراه يف اهلندسة الصناعية ،جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا؛ Email: jenabi@iust.ac.ir
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عن طريقة حبث علمي نوعية ومركبة من أجل اس � � � ��تخالص األسس امليدانية عن طريق التفكر
يف آايت القرآن الكرمي وابس � � � ��تخدامها نستطيع وبطريقة منهجية استخالص وعرض األسس
امليدانية للنموذج اإلس � �ل� ��امي اإليراين املتنمیه مبا يتناسب مع النموذج األساسي يف التنمیه ويف
بوتقة النظرايت األساسية.
ُملخص
بش � � � ��كل اعتيادي كل حبث علمي يتكون على أس � � � ��اس نظرية أو أكثر .على الرغم من أنه يف
بعض األحباث تتم اإلشارة وبشكل مباشر على أن البحث يرتكز على أفكار الباحث ،ولكن
يف معظم األحباث وبدون أن يش � �ي� ��ر الباحث للنظرايت اليت يرتكز عليها حبثه فإن طريقة حبثه
تتأثر بتلك النظرايت .ومن منطلق أن النموذج اإلسالمي اإليراين املتنمیه حتت عنوان « نظام
أسس وأصول وقيم وقواعد ونظرايت وسياسات وإجراءات وبرامج وعمليات وأنظمة وهياكل
ومؤسس � � � ��ات وآليات وطرق وموارد بش� � � � �رية ومادية حيث يقوم ابلتخطيط والتصميم والتنظيم
والتطبيق والقيادة واإلش� � � � �راف على إجياد التنمیه والتقدم يف اجلمهورية اإلس � �ل� ��امية اإليرانية من
أجل حتقيق اجملتمع اإلسالمي (لتشكيل األرضية من أجل احلضارة اإلسالمية احلديثة) وحيقق
التطلعات املرجوة منه » ويريد أن يلعب دور إبداعي لوضع السياسات ومجيع واثئق الربامج يف
الدولة ابعتباره الوثيقة العليا ابلنس � � � ��بة للتوقعات .ويضع يف حسبانه أساس العمل وهو املبادئ
اإلسالمية يف مجيع مراحل العمل بشكل شامل وكامل ودقيق .مثل خارطة طريق توضح كيفية
خلق التغيري يف اجملتمع من أجل احلصول على جمتمع إس � �ل� ��امي وتش � � � ��كل األرضية للحضارة
اإلسالمية احلديثة .ومن جهة أخرى أن يكون منوذج مرن ومتنمیه يسعى إىل التقدم يف النهاية
حىت يس � � � ��تطيع اإلنسان أن ينمو ويرتقي وجيعل من اإلفادة البشرية املثلى هدفاً رئيسياً له (وأن
الينحصر إبفادة طبقة خاصة من البش � � � ��ر وال حىت يكون حكراً لإليرانيني فقط) .وابلتايل فإنه
من الضروري أن تكون املبادئ اإلسالمية – واليت تعترب األساس يف تصميم النموذج يف مجيع
املراح � � � ��ل – حول املواضيع املختلفة مبا فيه الفرد واجملتمع والدولة واملس � � � ��تقبل ،وابقي املواضيع
املرتبطة تستخلص بطريقة معمقة ومتقنة حىت تستطيع أن تعترب املبدأ األساسي للحصول على
قسم أسس النموذج إىل جمموعتني ،األسس العامة واألسس امليدانية (املركز
النموذج املطلوب .تُ ّ
اإلس � �ل� ��امي اإليراين للتنمیه .)1394 ،ابلنسبة لألسس العامة يتم أخذها بعني اإلعتبار أثناء
عملية كتابة النموذج األساسي للتنمیه واألسس امليدانية غالباً يتم إعتبارها أثناء عملية تصميم
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النموذج بش � � � ��كل مفصل على أساس العمل .يتم التأكيد يف هذا البحث على ضرورة الرجوع
إىل القرآن الكرمي والتفكر يف آايته النورانية للحصول على النظرايت األساسية امليدانية ،آخذين
بعني اإلعتبار ضرورة االنتباه إىل النظرايت األساس � � � ��ية يف بوتقة النماذج املوضوعية يف عملية
تصميم وتكوين النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه .وهلذا السبب فإن إنتقاء الطريقة مع العلم
أن «الطريق � � � ��ة» هي وليدة وانبعة عن «املوضوع» و «القضية» هي أمر متفق عليه وليس � � � ��ت
إختيارية (شریفی ،)1393 ،هي عبارة عن طريقة للبحث نوعية ومركبة الستخالص األسس
امليدانية عن طريق التفكر يف آايت القرآن الكرمي وابس � � � ��تخدامها ميكننا اس � � � ��تخالص األسس
امليدانية للنموذج اإلسالمي اإليراين للتنمیه بطريقة منهجية مبا يتناسب مع النموذج األساسي
للتنمیه املندرج ضمن النظرايت األساسية.
إن مفهوم «النموذج» يف هذا البحث «هو عبارة عن جمموعة منهجية من املعتقدات والعقائد
والفرضي � � � ��ات والتصورات يف خلفي � � � ��ات خاصة مت وضعها يف ذهنية الف � � � ��رد من خالل تكوين
إدراكه وتفكريه عن الظواهر املنظورة ،ولتصبح أس � � � ��اس تشكيل األطر الذهنية وتظاهر السلوك
وكيفية التعامل مع احمليط اخلارجي» .املقصود من «النموذج املوضوعي» هو النموذج احلاكم
يف الذه � � � ��ن واملرتب � � � ��ط مبوضوع حمدد .مثال على ذل � � � ��ك إذا كان الباحث يريد أن يبحث حول
«طريقة إجياد التطوير يف اجملتمع» وابلتايل فإن النموذج املوضوعي عنده هو التطوير وجمموعة
العقائد واملعتقدات والفرضي � � � ��ات والتصورات لديه تتحدث حول مفهوم التطوير ،وهذا جيعل
أساس تفكري الباحث وظهور سلوكه وطريقة تعامله مع احمليط اخلارجي كلها تنصب يف مفهوم
التطوير .وحبس � � � ��ب التعريف املذكور آنفاً فإن النم � � � ��وذج الفكري إذا كان غنياً ومدعوماً علمياً
يسخر األرضية املناسبة إلنتاج النظرايت اجلديدة ويف
وفلسفياً بشكل قوي سوف يستطيع أن ّ
خمتلف امليادين .يوجد أربع طرق ملعرفة احلقيقة وهم التجربة والعقل والتقاليد والشواهد وكل منها
تستخدم لبعض األماكن اخلاصة ويف حال كان التعامل مع كل واحدة من هذه الطرق بشكل
جيعلها تتحلى ابلتوافق مع موضوع البحث فهذا جيعل هلا قيمة إعتبارية مرموقة.
املالحظة اهلامة هو أنه يف بعض الظروف اليت نستطيع احلصول على مرجع ذي قيمة وإعتبار
محُ ق فإننا نتيقن أبننا سنحصل على النموذج املطلوب ويكون من أحد أفضل الطرق من أجل
موضوع خاص وأيخذ مكانه يف فئة الطرق التقليدية .جيب أن يكون لدينا طريقة ذات قيمة
وقابلة لإلس � � � ��تناد عليها لنس � � � ��تطيع الرجوع إىل القرآن الكرمي وابلتايل نستطيع حتقيق اإلجنازات
املرجوة ونقلل قدر اإلمكان من األخطاء اليت رمبا يتعرض هلا الباحث أثناء حبثه.
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التفكر املوضوعي يف القرآن الكرمي يعين فهم كل مايتعلق مبوضوع معني بش � � � ��كل منهجي يف
ظاه � � � ��ر القرآن .املقصود من ظاهر القرآن هو ترس � � � ��يخ التفكر املوضوعي على األلفاظ اإلهلية
(أحد األصول األساسية للتفكر)؛ وهلذا فإن التفكر الرتتييب واملوضوعي لظاهر اآلايت القرآنية
هو املعيار بعبارة أخرى ،املقصود من التفكر املوضوعي يف القرآن الكرمي هو التعريف والتفكري
يف ظاهر اآلايت القرآنية ووضع اآلايت املرتبطة مبوضوع خاص جبانب بعضها بطريقة منهجية
مع مراعاة القواعد املتعلقة هبا ،ليتم استخالص املعىن املطلوب واملفاهيم املطلوبة حول اآلايت
املذكورة يف املوضوع املطلوب ،ويف هذا السياق نقوم بعرض تصميم لطريقة البحث املركبة يف
الفرضيات التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

1إن استيعاب القرآن هو ممكن للجميع.
2املفهوم الناتج عن ظاهر اآلايت القرآنية مقبول ( .أتى القرآن لفطرة البشرية مجعاء
وأي شخص ميلك فطرة سليمة ويرجع للقرآن الكرمي سيستفيد منه ويفهم اآلايت
النورانية فيه).
3إن فهم اخلطوط العريضة يف القرآن الكرمي أولولية عن فهم األحاديث.
4التفكر يف القرآن الكرمي يوثق املصطلحات.
5التفكر يف القرآن الكرمي هو موقف يف احلد األدىن.

من أجل الوصول إىل األس � � � ��س امليداني � � � ��ة يف بوتقة النموذج الفكري املطلوب فإنه جيب معرفة
املبادئ واألسس املؤثرة واملرتبطة بشكل مباشر أو غري مباشر يف موضوع معني لتشكل لنا أركان
النموذج املطلوب من جهة ،ومن جهة أخرى فإن طبيعة العلوم اإلسالمية هلا خاصية وهي أننا
النس � � � ��تطيع إعتبار املبادئ واألسس من أركان النموذج املطلوب دون املعرفة الكافية لألحباث
املتعلقة ابملوضوع .وهلذا الس � � � ��بب يوجد سعي الستخالص األسس امليدانية يف تصميم طريقة
للبحث املطلوب حيث أن الباحث يقوم وبش � � � ��كل دوري بتقييم البحث إس � � � ��تناداً لإلجنازات
احلاصلة من جهة ،وابلرجوع إىل املفكرين وخرباء العلوم اإلسالمية من جهة أخرى ليتم كتابة
النم � � � ��وذج املطلوب .حىت يتحقق هذا اهل � � � ��دف يف طريقة البحث املعروضة يف هذا البحث يف
البداية يقوم الباحث مستخدماً التقنيات اليت مت تعريفها ،يقوم ابلبحث عن املفردات الرئيسية
املتعلقة ابملوضوع وبعد إكماهلا يقوم ابلبحث عن مرادفاهتا املختلفة ويقوم وبعدة طرق متفاوتة
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ابلبحث عن رأس اخليط من آايت القرآن الكرمي حىت يس � � � ��تطيع تقدمي مقرتحات أولية مرتبطة
ابألس � � � ��س امليدانية يف اجملال املطلوب ،ومن مث يقوم بكتابة قائمة من املقرتحات األولية وبعد
تبديل كل مقرتح إىل س� � � � �ؤال واضح يعرض األس � � � ��ئلة على املفكرين وعلماء العلوم اإلسالمية
املختصني ابملوضوع ،وبعد اإلجابة على األسئلة يقوم إبعادة تقييمكل سؤال على حدة ويتأكد
من قيمةكل مقرتح بشكل منفصل وتكون النتيجة اليت يقدمها للمفكرين أو علماء األداين إما
املعرفة سابقاً
أتييد أو رفض أو تصحيح املقرتح األويل .يف املرحلة التالية يقوم الباحث ابلطرق ّ
ويكتب املقرتحات يف بوتقة األسس امليدانية أو النموذج املوضوعي حول اجملال املطلوب ومرة
أخرى يقوم إبرساهلم ابلطريقة املعرفة سابقاً إىل املختصني ابلعلوم الدينية وبعد تقييمهم من قبل
املختصني يتم الرد عليه وبعد تكرار هذه املرحلة كما هو معرف هلا يف طريقة البحث يف اجملال
املنظور .املراحل املتعلقة ابلطريقة البحثية النوعية من أجل احلصول على النموذج املطلوب مت
تصميمها واإلشارة إليها يف املخطط البياين رقم .1
املالحظة اهلامة يف هذا الس � � � ��ياق هي أن الباحث ومن بداية إختاذ قرار تشكيل البحث جيب
عليه إختيار الش � � � ��خص أو األش � � � ��خاص املتمكنني واملفكرين من بني العلماء يف جمال العلوم
اإلسالمية والذين يتحلون ابلعلم الكايف ليستطيعوا فهم القرآن الكرمي ابلشكل الصحيح حىت
يكمل البحث معهم بشكل متواصل ومستمر حيث سيتم تعريف طريقة العمل ورسم املخطط
البياين هلا.
مف � � ��ردات البحث :القرآن الكرمي ،طريقة البحث النوعية املركبة ،النموذج املوضوعي ،التفكر،
النموذج األساسي للتنمیه.
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مراجعة لفرضيات املدرسة الكالسيكية
للتنمية وعرض منوذج بديل
حممد عابدي اردكاين

1

عندم � � � ��ا يراد احلديث عن طبيعة وامكانية وكيفي � � � ��ة حتقيق التنمية الب ّد من حتديد العالقة بني
التقلي � � � ��د واحلداثة حيث أن دراس � � � ��ة هذه العالقة أاثرت إهتمام علم � � � ��اء اإلقتصاد ألول مرة
يف األربعينيات من القرن املاضي وبعدهم الباحثني السياس � � � ��يني يف اخلمس � � � ��ينيات من القرن
نفس � � � ��ه يف الغرب ،ولذلك نشأت مدرس � � � ��ة تدعى «املدرسة الكالسيكية أو التنمية األولية»
ذات البعدي � � � ��ن االقتصادي أوال ومن مث السياس � � � ��ي ،حيث ظهرت يف منتصف الس � � � ��تينيات
من القرن املاضي بش � � � ��كل واضح يف النصوص التنموية .على سبيل املثال ،نستطيع اإلشارة
يف البعد االقتصادي إىل العمل الش � � � ��هري لدبليو .دبليو روس � � � ��تو حتت عنوان «مراحل النمو
اإلقتصادي :عبارة عن بيان غري ش � � � ��يوعي؛ ويف البعد السياس � � � ��ي نشري إىل الكتاب املعروف
غابريل آملوند وسيبينغهام ابول حتت عنوان «السياسة املقارنة :عبارة عن هنج تنموي» .على
رغم االختالفات واملقارابت املتفاوتة يف هذه املدرس � � � ��ة ابلنس � � � ��بة إىل التنمية ،إال أهنا سعت
وبشكل مشرتك وأساسي للرتكيز على مفاهيم «التقليد» و «احلداثة» وقامت بتعيني موقعها
يف عملية التنمية.
متاش � � � ��ياً مع هذا اجلهد قامكل من خرباء االقتصاد والسياس � � � ��ة يف املدرسة الكالسيكية للتنمية
بتقييمهم الشخصي للتقليد واحلداثة ووصلوا إىل اإلعتقاد أبن هذين املفهومني عبارة عن قطبني
متناقضني وعلينا أن نعترب أنه يوجد بينهم مايس � � � ��مى بـ «التفرع الثنائي الكبري» .ونذكر منهم:
 .1استاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة يزد؛ Email: maa1374@gmail.com
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روستو ،ديوتش ،لرینر ،هایغن ،ماکلیالند ،اینکیلیس و مسیث ،آملوند ،آملوند وفریاب ،آملوند و
کوملان.
معظمهم ينظر إىل التقليد على أنه منوذج اس � � � ��تبدادي ،غري متعاطف (،)Non-empathetic
س � � � ��اكن ،غري منطقي وغري ٍ
جمد ،وإىل احلداثة على أهنا منوذج مناس � � � ��ب للقيم املتعددة ،قابلة
للمساومة ،قابلة للحساب والتطبيق ،ديناميكية ،مبدعة ومتجانسة .يعود جذر هذا التناقض
إىل املاضي البعيد وعلى األقل يعود للقرن الثامن عشر .على سبيل املثال يرى علماء اإلجتماع
مثل :أغوستكينت و هربرت سبنسر وامييل دوركهامي .أن التغيري هو بشكل خطي ابجتاه واحد
أو مرحلي وسعوا إىل القيام بتصنيف اجملتمعات على أهنا حديثة أو تقليدية عرب املصطلحات
املبني � � � ��ة على اإلزدواجية مثل " التضامن العض � � � ��وي" يف مقابل "التضامن امليكانيكي" .ونفس
هذا السعي نراه عند مفكرين آخرين مثل :سامنر (الكرامة ضد العقود) ،تونيس (رابطة احملبة
ض � � � ��د رابطة الربح) ،مورغان (البدائية ضد احلضرية) ،هورتن كويل (األولية ضد الثانوية) ،بكر
(املقدسات ضد الدنيوايت) و ردفيلد (القرى ضد املدن) .على أي حال هذا النوع من السعي
يس � �ي� ��ر بنا ابجتاه حقيقة وهي أننا نستطيع استنتاج واستنباط أن املدرسة الكالسيكية للتنمية
لديها أس � � � ��س ومبادئ مش � �ت� ��ركة حتت عنوان منوذج " ،" Paradigmومن أهم مكوانهتا-1 :
اجملتمعات التقليدية ساكنة و بال تغيري وموحدة -2 .الثقافة التقليدية هي عبارة عن جمموعة
من القيم واملعايري -3 .األش � � � ��كال واألُطر التقليدية واحلديثة ،أو بعبارة أخرى التقليد واحلداثة
غري قابلني للدمج -4 .التنمية هي عملية مبسار خطي وجربية وعاملية وغري اترخيية.
يف بداية هذا البحث سيتم تقييم ونقد هذه الفرضيات األربعة ويف النهاية سيتم عرض منوذج بديل
مبين على أساس رؤية وهنج خمتلف ابلنسبة للتنمية مبا يتالءم مع ظروف السكان األصليني يف
ايران .بعبارة أخرى اهلدف الرئيسي من هذا البحث هو نقد البارادامي أو النموذج املذكور وتقدمي
منوذج متالئم معه .منذ منتصف الستينيات من القرن املاضي بدأ يظهر بشكل تدرجيي ضعف
وعيوب منوذج املدرسة الكالسيكية للتنمية .من جهة فإن تغيري األنظمة السياسية لبعض الدول
مثل أندونيسيا و ابكستان وبورما والسودان من الدستورية إىل االستبدادية أو شبه االستبدادية
يف ظل وجود دستور واحزاب سياسية وهياكل ادارية حديثة ،ومن جهة أخرى ظهور احلركات
الدينية اإلصالحية والوطنية واملناهضة لالس � � � ��تبداد وازدايد مدى األمهية يف الش � � � ��عور الطائفي
والقبلي حتت عنوان “اهلوية اجلماعية” والعمل السياسي يف بعض املناطق مثل آسيا وأمرييكا
الالتينية ؛ تالشت الفوائد واحملفزات االقتصادية من الثورات؛ وأخريا حتقق االزدهار االقتصادي
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يف دول ش � � � ��رق آس � � � ��يا وابألخص يف الياابن ،أو النجاح السياس � � � ��ي يف اهلند بشكل خاص أو
النجاحات على كافة األصعدة يف إطار الثورة الشعبية املناهضة للنظام االستبدادي خاصة يف
ايران – على الرغم من االهتمام وامليول اىل التقليد والقيم احمللية والدينية يف مجيع العينات اليت
مت ذكرها – مت إهناء فرتة حكم وسلطة هذه املدرسة املذكورة مما تسبب يف إاثرة نقد املفكرين.
م � � � ��ن خالل األدلة التجريبية اليت حدثت يف بعض الدول مثل اي� � � � �ران و اهلند والياابن و كوراي
اجلنوبية وماليزاي واتيوان و ...يف كافة اجملاالت االقتصادية والسياس � � � ��ية والثقافية ،حيث يظهر
لنا أن الفرضيات األربعة يف املدرس � � � ��ة الكالسيكية للتنمية عرضة لإلصابة والتشوه :اجملتمعات
التقليدية ليس � � � ��ت اثبتة دائما وابملقارنة بني الوضع احلايل والوضع السابق هلذه اجملتمعات جند
تغيريا كبريا وواضحا جدا .وفضال عن ذلك هذه اجملتمعات ليست جمموعات اثبتة وكل منها
يبدأ ابلتنمیه من خالل مؤسس � � � ��ات خمتلفة وكل منها هلا أهدافها املتفاوتة يف مقدار االنتقال
م � � � ��ن التقليد إىل احلداثة إىل حد كبري .یوجد اختالف بني جمتمع قبلي وجمتمع عش � � � ��ائري وما
بني جمتمع إمرباطوري وجمتمع ملكي ،ومع أن مجيع هذه اجملتمعات تعترب جمتمعات تقليدية إال
أهن � � � ��ا خمتلفة يف مضموهنا وحمتواها وطبيعتها ،بعضها ممكن أن تكون ذات طابع تقين وبعضها
اآلخر ذو طبيعة مثالية؛ ممكن أن يكون بعضها شفهيا (أساطري وأغاين وحكاايت حملية وأمثال
شعبية) وبعضها بشكل مكتوب (النصوص الدينية املختلفة والثقافية واألدبية واألخالقية)؛ أو
أن تكون بشكل معياري أو غري معياري ؛ وأخريا ممكن أن تكون مساعدة للتنمية أو مثبطة هلا.
الميكن ألي جمتمع أن يكون تقليدي أو حديث بشكل مطلق .يف اجملتمعات التقليدية جدا
جند آاثرا للتنمیه واحلداثة ويف اجملتمعات احلديثة جدا جند أيضا بعض املظاهر التقليدية .مبعىن؛
العالقة بني التقليد واحلداثة الجيب أن نعتربها مسابقة حبيث أن حاصل طرحهما من بعضهما
يك � � � ��ون صفراً .يف احلياة الواقعية ،مجيع اجملتمعات لديها صفات مركبة ومتغرية وتش � � � ��مل على
عناصر من الفئتني املثاليتني التقليدية واحلديثة .كما ومن املمكن أن تقوم شخصية أو مؤسسة
تقليدي � � � ��ة أبعمال حديثة وإبداعية ،وممكن أيضاً االس � � � ��تمرار ابألعمال التقليدية يف اجملتمعات
احلديثة .استطاع اإلمام اخلميين(ره) (ره) أن حييي الشجاعة والثقة ابلنفس عند الشعب االيراين
وحتفيزهم للثورة ضد النظام امللكي عن طريق االستناد إىل الدين والقيم التقليدية وتفسريه اخلاص
هلا ،وقام إبعادة اإلعمار والتنمیه السياسي بعد سقوط نظام احلكم امللكي ،كما حصل أيضاً
يف اهلند ساعد غاندي وبنفس الطريقة على التنمیه السياسي يف اهلند .ولذلك ال نستطيع أن
نقول عن هاتني الشخصيتني أهنما تقليدية مطلقة وال حديثة مطلقة وإمنا مبعىن تقليديتني ومبعىن
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آخر يطمحان إىل احلداثة .ويف نفس الس � � � ��ياق النستطيع أن نقول أن هلم "كاريزما" وال حىت
«متمس � � � ��كني ابلتقاليد» ،وإمنا جيب علينا أن نبحث عن جذور الصفات اجلذابة يف صفاهتم
التقليدية .ويف اجلانب اآلخر من العامل نستطيع أن جند استمرارية التقاليد يف احلداثة يف انكلرتا
وعلى الرغم من أهنا تتحلى جبميع مظاهر احلداثة والتنمیه ،فنالحظ جتلي التقاليد بشكل قوي
جداً .و أخرياً التجارب التارخيية تشري إىل أن التنمية عبارة عن عملية بشكل خطي وغري اترخيية
وجربية وميكانيكية وشاملة وعاملية وعلى هذا األساس فإن مجيع اجملتمعات تتفاوت يف طبيعة
إرادهتا ورغبتها يف املسامهة يف العملية املذكورة مببادئ وأسس غري متساوية .ولذلك فهي عملية
يف عدة اجتاهات واترخيية .قبول الذات واملعتاد فقط يف أي جمتمع يؤدي إىل تش � � � ��ويه التاريخ
والتنوع احلضاري .أن نقول أن املؤسسات احلديثة تعمل يف قلب اجملموعات احلديثة فقط فهذا
ادعاء كبري .و أما اإلدعاء األكرب منه هو أن مجيع املؤسسات احلديثة هلا حقيقة مشرتكة وهي
أهنا وليدة اجملتمع الغريب وتفيد تلك اجملتمعات وال تستطيع اجملتمعات األخرى االستفادة منها
أو ال تستطيع التأقلم معها .ولذا فإن احلداثة ليست ابلضرورة أن نصبح غربيني؛ من وجهة نظر
جمتم � � � ��ع غري متحضر وغري غريب ال ميكن أن نقول عنهم متماثلني :مثال الياابن دولة متحضرة
ولكن يف كثري من االعتبارات ال تعترب غربية ،ومن هذا املنظور يس � � � ��تطيع الباحث الياابين أن
يقوم مبتابعة ما هو حجم الطبيعة الغربية يف احلداثة وما هو حجم اجملتمعات الغربية املتحضرة.
ان ما متت اإلش � � � ��ارة إليه آنفا بش � � � ��كل خمتصر يكشف لنا الس� � � � �ؤال الرئيسي هلذا البحث" :
إذا أخ � � � ��ذان الوقائع اليت حدثت يف بعض الدول غ � �ي� ��ر الغربية يف اجملاالت املختلفة االقتصادية
والسياس � � � ��ية واالجتماعية والثقافية هل نستطيع القبول بصحة وحيثية الفرضيات أو مكوانت
املدرس � � � ��ة الكالسيكية للتنمية ،اذا كان اجلواب س � � � ��لبياً ،هل ميكن القيام بنموذج بديل عنه؟"
اإلجابة على هذا الس� � � � �ؤال س � � � ��لبية .وهلذا الس � � � ��بب هذا البحث يقوم ابلنقد اهلام لفرضيات
ومكوانت املدرسة املذكورة آنفا بشكل مطول ،وسيتم تقدمي منوذج بديل عوضاً عن النموذج
الذي مت نقده على أساس العالقة أو النسبة بني التقليد واحلداثة يف عملية التنمية بشكل جديل
"دايليتيكي" ونتيجةً لذلك فهو اليقبل "اإلزدواجية" واليعتربه مطابقاً للواقع.
مفردات البحث :التنمية ،املدرسة الكالسيكية ،التقليد ،احلداثة ،اجلدلية ،االزدواجية.

النموذجاإلسالميللتنمية(املقاالتاملختارة)

81

دور "حكم اجلدارة" يف العدالة السياسية
ونتائجه على النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمية
سيد كاظم سيد ابقري

1

إن إصالح النظام السياس � � � ��ي اإلداري مع االحتفاظ ابملكانة الرئيس � � � ��ية للصاحلني هو من أكثر
اإلسرتاتيجيات املؤثرة إلنشاء العدالة السياسية وهو ما يعرب عنه يف أدبيات علم السياسة بـ”حكم
اجلدارة” ،هذا النهج واألس � � � ��لوب الذي ينتهي بوصول أصحاب الكفاءة واخلربة إىل السلطة.
تبح � � � ��ث هذه املقالة يف دور حكم اجلدارة والص � �ل� ��اح يف العدالة اإلجتماعية ونتائجه لتصميم
النموذج اإلسالمي اإليراين للتنمية .مت التأكيد يف الفرضية أن إحقاق احلق سيكون ممكناً عملياً
عندما يصل أصحاب الكفاءة إىل الس � � � ��لطة مع األخذ بعني اإلعتبار املفهوم املركزي إلحقاق
احلق يف العدالة السياسية ومواجهة الصالح مع االستبداد والوقوف بوجه الطاحلني .وهلذا فعنصر
الصالح حاضر يف العدالة السياس � � � ��ية وبوجوده ميكن مشاهدة نتائج كالنموذج العادل للتنمية
ووضع األمور يف نصاهبا واحلق وحيوية نظام التنمية واإلصالح واحلرية يف منوذج الصاحل.
مفردات البحث :العدالة ،الصالح ،إحقاق احلق ،النموذج اإلسالمي واإليراين للتنمية.
نتيجة:
من أهم اإلسرتاتيجيات للوصول للعدالة السياسية أن يتصدر الصاحلني السلطة ،وهذا ما ميكن
اس � � � ��تنباطه من آايت القرآن الكرمي .الصالح أس � � � ��لوب وهنج يرتبط إرتباطاً وثيقاً ابالستحقاق
 .1أستاذ مساعد مبركز البحوث للثقافة والفكر اإلسالمي؛ Email: sbaqeri86@yahoo.com
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والقياس واالختيار واإلكراه والرتبية املناسبة ،وحينما تطبق عملياً ستتخلص من االنتماء للحزبية
والقبائلية والعوائلية والشخصية وضيق األفق واليت تعترب مجيعها من موانع الصالح .مع االختيار
السياس � � � ��ي املناسب س � � � ��يتبوأ أصحاب الصالح واخلربة واألشخاص املناسبني مناصب اجملتمع
املهمة ومراكز اختاذ قراراته .يس � � � ��تلزم حتقيق هذا األمر أس � � � ��اليب الختيار األش � � � ��خاص بشكل
ع � � � ��ادل وال توجد أية حقوق خاصة وامتيازات مميزة ألي ش � � � ��خص أو مجاعة يف هذه التعاليم
ويتمتع اجلميع بقابلية النمو واالزدهار والوصول للمناصب السياسية االجتماعية ضمن ظروف
متساوية.
تبحث هذه املقالة يف دور الصالح يف العدالة االجتماعية وماهي نتائجه على تصميم النموذج
اإلسالمي اإليراين للتنمية .مت التأكيد يف الفرضية أن إحقاق احلق سيكون ممكناً عملياً عندما
يصل أصحاب الكفاءة إىل السلطة مع األخذ بعني اإلعتبار املفهوم املركزي إلحقاق احلق يف
العدالة السياسية وتباين الصالح مع اإلستبداد واملواجهة مع الطاحلني .وهلذا فعنصر الصالح
حاضر يف العدالة السياس � � � ��ية وبوجوده ميكن مش � � � ��اهدة نتائج كالنموذج العادل للتنمية ووضع
األمور يف نصاهبا واحلق وحيوية نظام التنمية واإلصالح واحلرية يف منوذج الصاحل.
تعترب العدالة السياس � � � ��ية إحدى فروع العدالة اإلجتماعية .يقصد ابلعدالة السياسية القيم اليت
يؤدي انتشارها إىل وضع شؤون اجملتمع يف نصاهبا من خالل عالقتها ابلسلطة ويصل املواطنون
إىل حقوقهم بش � � � ��كل مناس � � � ��ب .مع العدالة السياسية ستتوفر األرضية لـ “إختيار املواطن” و
“جمدودية السلطة” وسيصبح طريق اجملتمع مفتوحاً للوصول إىل “احلق”.
الصالح أسلوب وهنج يتم فيه إختيار األشخاص بناء على اإلمكاانت واإلستحقاق والكفاءة
ويتم إستخدامها يف النظام السياسي.
ما نقصده ابلتنمية يف النموذج هو حركة احلالة احلالية للمجتمع إىل احلالة اإلسالمية املطلوبة.
ابلطب � � � ��ع ليس املقصود التنمية املادية فقط بل حتتوي ه � � � ��ذه الرؤية على أهداف مادية ومعنوية
أيضاً وتستفيد خالل حركتها من مجيع اإلمكاانت املادية وغري املادية ليتحرك اجملتمع ابالجتاه
املطلوب .إن التنمية يف النموذج اإلس � �ل� ��امي اإليراين عملية تش � � � ��تمل على ديناميكية دائمة يف
مجيع جماالت حياة اإلنس � � � ��ان املادية واملعنوية ،ومع تنمیه ظروف املعيشة يف اجملاالت املختلفة
ستتوفر األرضية املناسبة للوصول إىل السعادة الدنيوية واألخروية.
التنمية مبعناها اجلامع يواكبها “التكامل” أيضاً .يف حني يندرج الرقي والسمو ضمن مفهوم
الكمال وأن التنمية ختتلف عن التكامل التنمية “عملية تتضمن النمو املس � � � ��تمر يف األدوات
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والعالقات املادية واملعنوية واألس � � � ��س االقتصادية واالجتماعية ويس � � � ��تطيع اإلنسان من خالهلا
الوصول إىل الكمال .التنمية يف النموذج اإلسالمي اإليراين عملية تشتمل على ديناميكية دائمة
يف مجيع جماالت حياة اإلنسان املادية واملعنوية ،ومع تنمیه ظروف املعيشة يف اجملاالت املختلفة
ستتوفر األرضية املناسبة للوصول إىل السعادة الدنيوية واألخروية .يف هذه العملية هناك نوع من
اإلدارة الواعية .من وجهة نظر هذه املقالة يطلق اس � � � ��م التنمية السياسية على العملية املدروسة
اليت هتيئ األرضية املناس � � � ��بة للعقالنية والتخطيط يف اجملتمع السياسي هبدف الوصول للتنمية
املادية والفكر ابإلضافة لزايدة الكفاءات والقدرات الدميقراطية.
 .2متهيد نظري:
 .2-1اجلدارة يف مقابل االستبداد:
ابألخذ بعني االعتبار منطق الفكر اإلس � �ل� ��امي السياس � � � ��ي فيتوجب علينا التأكيد على هذه
املالحظة أبن العدالة تش � � � ��تمل على مجيع األمور الصاحلة واحلس � � � ��نة مثل إحقاق احلق وتنفيذ
القانون واالستقامة والعمل ابلتعاليم الدينية والصدق وعدم االستبداد ومراعاة حقوق اآلخرين
واحلق واإلنصاف.
النظام السياس � � � ��ي مس � � � ��تمد من األوامر اإلهلية والعدالة مع خصائص مثل اجلدارة وتقبل النقد
وطلب املشورة وتقبل الرقابة ،وقد استقرت العدالة واحلركة للوصول إليها يف صميم قادته .لكن
على النقيض فإن النظام االستبدادي يقوم على قيادة الطاغوت الذي يتمتع خبصائص خمالفة
ونقيضة خلصائص نظام العدل.
خمطط ختيلي لنظامي العدل والظلم:

