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  عليرضا پدرام
چند س��الي اس��ت در كليدواژگان و ادبيات مفهومي 
گفتمان رهبر معظم انقالب واژه »تعالي و پيش��رفت« 
بسيار شنيده مي ش��ود و حتي ايش��ان بارها تأكيد بر 
استفاده از اين مفاهيم به جاي واژه »توسعه« داشته اند. 
با وجود قراب��ت مفهومي اين واژگان ك��ه هر دو معرف 
نوعي تغييرات همه جانب��ه و هماهنگ يك موضوع در 
جهتي خاص است، بايد پرس��يد آيا اين تأكيد رهبري 
صرفاً از باب جايگزين س��ازي مفاهيم اس��تحاله شده 
غربي با كلمات معادل در فرهنگ بومي تلقي مي شود يا 
هريك از اين دامنه واژگان، به دنبال خود بار معنوي و 
مفهومي خاصي را نيز به همراه مي آورد؟ اين يادداشت 
مي كوش��د تا با واكاوي اين مفاهيم پاس��خي براي اين 

پرسش بيابد. 
  قرابت معناي تعالي و توسعه

مفهوم تحول
ازجمله اشتراكات معنوي دو مفهوم »تعالي« و »توسعه« 
رس��اندن مفهوم »ض��رورت حركت در مس��ير تحول 
همه جانبه« است. از هر دو مفهوم انتظار مي رود اجتماع 
انساني را از نقطه موجود الف به نقطه مطلوب ب برسانند 
كه از حيث جهان بيني نقطه دوم جلوتر از اولي اس��ت. 
براي اين پيش��برد، هر دو مفهوم مي كوشند تا از مسير 
تحول پارامترهايي همچون »تمايالت«، »اطالعات«، 
»رفتارها« و... در آدمي، به افزايش »قدرت« و »انتخاب« 
وي پرداخته و درنهايت تغييرات همه جانبه »كمي« و 
»كيفي« ايجاد كنند. اين مسير صرفاً قرار نيست آنچه 
را در گذشته بوده است به ميزان بيشتر در اختيار آدمي 
قرار دهد، بلكه از نظر كيفيت نيز بايستي تغييرات عمده 
در مسير بهبود ش��كل بگيرد. به عنوان مثال در مفهوم 
توسعه و نيز تعالي قرار نيست با رعايت الزاماتي، انسان ها 
بتوانند ميزان هيزم بيشتري نسبت به آنچه در قديم االيام 
براي مواجهه با سردي هوا آذوقه مي كردند، جمع آوري 
نمايند؛ بلكه بايستي اساساً از حيث متد و شيوه مقابله با 
سرما، تغييراتي در كيفيت مواجهه با آن شكل بگيرد كه 
مي تواند شامل استفاده از انرژي خورشيدي يا ساير منابع 

تجديدپذير به جاي هيزم باشد. 
در ادبيات اس��المي، اين ايجاد ظرفيت ه��اي جديد و 
تحول در ابزارها، به »ش��رح صدر« تعبير مي ش��ود كه 
شامل گشايش در ظرفيت ها، فراخي اميال و نيازها بوده 

و در مقياسي جديد به بشر »حق انتخاب« مي بخشد. 
  جهاني شدن

در ادبيات مفاهيم توسعه در موضوع فراگيري و »جهاني 
شدن« با هم داراي اشتراك هس��تند. جهاني شدن به 
اين مفهوم اس��ت كه انتظار داشته باش��يم ارزش هاي 
حاكم بر جامعه در همه دولت ها و ملت ها يكسان باشد و 
تعاريف برآمده از اين ارزش ها بتواند مقياس ارتباطات، 
مناسبات، قوانين و برنامه ها را مش��خص كند. در اين 
همگرايي ارزشي، جامعه بين المللي شكل مي گيرد كه 
در آن، ارتباطات و نظام ارزشي، بينشي و دانشي مبتني 
بر ايدئولوژي حاكم بر اين تفكر است. جهاني شدن همه 
ابعاد حيات انس��ان را دربرمي گيرد و بر تمامي شئون 
و نظامات ارتباطاتي، سياس��ي، فرهنگي، اقتصادي و... 

تأثير مي گذارد. 
درواقع از يكس��و ادعاي مدرنيته، جهانشمولي است و 
به همين دليل تمام تالش خود را ب��راي تزريق مباني 
مدرن ازجمله سكوالريته، ليبراليته، هدونيته، اومانيته 
و... بر تفكر عموم مردم جهان به كار بس��ته است و اين 
تحميل قواعد به عرص��ه جهان بين المل��ل )گلوبااليز 
كردن( را مصداق بهنجارس��ازي زندگي بشر )نرمااليز 
كردن( و توسعه مدرنيته برمي شمرد. از سوي ديگر نيز 
تفكر اسالمي )و به طور اخص گرايش انقالب اسالمي( 
بر جهاني س��ازي حكومت مهدوي و لزوم استقرار نظام 
عادالنه جهاني مبتني بر آموزه هاي ناب اس��الم تأكيد 

دارد و تعميم نگرش انقالب اسالمي به فراتر از مرزها را 
از مصاديق متعالي سازي حيات بشري مي داند. طبيعتاً 
اين گرايش اسالمي برخاسته از تفكر قرآني و مبتني بر 
آيه ش��ريفه »و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في 
االرض و نجعلهم الوارثين« و باور به آموزه هاي مهدوي 

و آخرالزماني شيعه است. 
از قضا يكي از مهم ترين عل��ل اختالف دو تفكر تعالي و 
توسعه، همين مبناي مش��ترك است؛ چراكه هر دو در 
پي جهاني شدن هستند و چون در جغرافيايي مشترك 
با يكديگر در حال فعاليت هس��تند، هري��ك به دنبال 
گس��ترش فضاي حياتي خود برآمده و تداخل فضاي 
حياتي اين دو منجر به ايجاد تنش و درگيري دو تفكر 

خواهد شد. 
  اختالف تفكر تعالي و توسعه 

تفكر در الگوي مطلوب
در جامع��ه الهي و غيراله��ي نيازها و اه��داف عمومي 
آنقدر متعارض و مغاير هست كه بتوان گفت نمي توان 
معادله اي ثابت براي پيش��رفت هر دو به يك نحو ارائه 
داد. هدف جامعه الهي از پيش��رفت، ايج��اد تحول در 
راستاي تكامل و ابتهاج به قرب و پرستش الهي در همه 
ابعاد فردي و اجتماعي است و در جامعه مادي، توسعه 
كامجويي انس��ان از دنيا در همه اضالع حيات مادي به 

عنوان نياز و هدف آدمي مدنظر است. 
لذا شايد بتوان نخس��تين اختالف اساسي ميان تفكر 
تعالي و توسعه را در »الگوي مطلوب« اين دو، توصيف 
كرد. توس��عه »اومانيس��م« را به عنوان مبنا در قالبي 
مادي )ماترياليستي( مي پذيرد و به دنبال خود، توسعه 
ابزارها، اخالق توس��عه و عقل خودبنياد را در پي دارد. 
مكانيسم توسعه غربي از اين قرار است كه ابتدا »اميال 
مادي« را مبناي »عمل« قرار داده و سپس همين عمل 
را خرج »توسعه ميل« مي نمايد. درواقع فرايندي است 
»از ميل به ميل« كه در طول آن مدام بر حرص بش��ر 

افزوده مي شود. 
طبيعت هم چنين سيس��تم تكنولوژي كه از آن ناشي 

مي شود احساس نياز مادي را مقدم بر هر چيز مي داند 
و جهت گيري خود را به س��متي هدايت مي كند كه در 
راستاي رفع اين نيازها باش��د كما اينكه تاكنون نيز در 
مسير هدايت و فراهم كردن اس��باب اميال و نيازهاي 
دنيوي گام برداشته است اما همين تكنولوژي نيازهاي 
آدمي را نه تنها س��يراب نكرده بلكه به اسب آبي براي 
افزايش تنوع و تكثر نيازهاي بشري تبديل شده است. به 
عبارتي تكنولوژي كه براي رفع نيازهاي محدود بشري 
در دنياي مدرن توسعه يافت خود ابزاري براي توسعه 
نياز شده است. به همين دليل است كه از زمان توليد و 
توسعه تكنولوژي مدرن، تعريف انسان و نيازهاي او مدام 
و با سرعت در حال تغيير است؛ تا جايي كه مثاًل اگر يك 
جامعه معتاد، قدرت تهيه مواد مخدر الزم براي ارضاي 
اين نياز كاذب خود را نداشته باش��د، جامعه اي فقير و 
نيازمند قلمداد مي شود، فارغ از اينكه به ماهيت اين نياز 

و ميزان اصالت آن توجه چنداني نشان داده شود. 
براي »توس��عه قدرت ارضا«ي فرايندهاي تكنولوژيك 
ناچار به »توس��عه نياز« هس��تيم؛ لذا مجبور به تغيير 
مفه��وم »فقر« مي ش��ويم و بدين وس��يله ب��ا افزايش 
س��طح احس��اس فقر)نياز( در پي توس��عه تكنولوژي 
توسعه مي رويم. اين س��يكل معيوب به صورت مستمر 
و دائم��ي ادامه دارد اما ب��ا توجه ب��ه محدوديت منابع 
و س��يري ناپذيري انس��ان مادي، هيچگاه پيش��رفت 
تكنولوژي، قدرت ارضاي تمنيات مادي بش��ر به طور 
كامل را ندارد؛ يعني اين چرخه كه شروع و خاتمه اش 
در »توس��عه نياز« اس��ت، از تأمين كامل نيازها عاجز 
است و چون بين توسعه نياز با ارضاي  آن ناهماهنگي به 
وجود مي آيد، به ناچار، »تنازع« دائمي غيرقابل اجتناب 

خواهد شد. 
در اين چرخه اف��راد جامع��ه همواره لذت��ي جديد را 
احس��اس مي كنند و تحرك خود را براي رس��يدن به 
ميلي افزون تر و درك لذت پس از لذت مضاعف مي كند 
و افزايش استفاده از ابزارهاي تكنولوژيك براي رسيدن 
به اين اميال توسعه خوانده مي شود؛ درحالي كه مفهوم 
تعالي، از اين حيث كاماًل متفاوت با توسعه است. گرچه 
انبياي الهي هيچگاه به دنبال اميال نفس��اني انس��ان 
نبودند، با اين وجود دائماً به دنبال ارائه تعريفي جديد 
از انگيزش هاي انساني و رساندن او به تمايالت جديدي 
در راستاي حيات طيبه بودند و با معرفي دنيا به عنوان 
مزرعه آخرت، تمامي قواي مادي و غيرمادي بش��ر را 
وس��يله اي براي درك محضر حضرت ح��ق )عزوجل( 

قرار دادند. 
  علوم كاربردي

محل اختالف ديگري كه ميان دو مفهوم تعالي و توسعه 
مي توان يافت در حوزه توليد علم است. درصورتي كه 

علم را ابزاري براي رس��يدن به نقطه مطلوب از نقطه 
موجود بدانيم، متناسب با اهداف و آرمان ها كه همان 
نقطه مطل��وب هس��تند نيازمند عل��وم كاربردي در 
دستگاه هاي فكري متفاوت خواهيم بود. به عنوان مثال 
اگر هدف ما توس��عه فناوري هاي دريايي و دسترسي 
انسان به كاربردهاي اين حوزه باشد بايستي به سمت 
توليد عل��م در زمينه زيردريايي و س��اير علوم و فنون 
دريايي برويم وگرنه مثاًل با توسعه توليد علم در حوزه 
فناوري موش��كي نمي توان به آرمان ذكرشده رسيد، 
چون س��اخت س��فينه اي فضايي با تناسبات خاصي 
محقق مي شود كه كاماًل با ش��يوه ساخت زيردريايي 

متفاوت است. 
مثال فوق نش��ان مي دهد با تف��اوت در آرمان ها، ابزار 
وصول كه علوم جزئي از آن هس��تند، متفاوت خواهد 
بود. لذا رس��يدن ب��ه نقطه مطل��وب تعالي و توس��عه 
نيازمند شناس��ايي متغيرهاي مورد نياز در توليد علم 
و نسبت س��نجي ميان آنها بر تفكيك اب��زار توليد علم 

متناسب با آرمان هاي مورد انتظار است. 
از سوي ديگر با توجه به اينكه دو مفهوم توسعه و تعالي 
برخاسته از دو جهان بيني متفاوت هستند لذا در حوزه 
معرفت شناسي و شناخت شناسي نيز هركدام متمسك 
به ابزارهاي ويژه و مقبول خود هستند. مثاًل علوم مورد 
نياز تعالي بايد هماهن��گ و درنتيجه برآمده از وحي به 
عنوان يكي از ابزارهاي اصيل ش��ناخت در جهان بيني 
اس��المي باش��د. درحالي كه ذيل مفهوم توسعه اساساً 
امكان بهره برداري از چنين ابزار معرفتي براي رسيدن 
به توليد علم وجود ندارد و گزاره هاي وحياني صراحتاً 
به عن��وان گزاره هاي متافيزيكي و غيرعلمي به ش��مار 

مي روند. 
  فرجام سخن

موارد تعارض ميان گفتمان توسعه و تعالي به چند نمونه 
باال منحصر نمي ش��وند و اين دو مفهوم در زمينه هاي 
مختلف با يكديگر دچار تنش هس��تند و محصول اين 
تنش ها، چالش تعالي و توس��عه در مقياسي جهاني به 

شكل برخوردي تمدني است. 
اگر اي��ن چالش را ذيل مفهوم تمدن س��ازي اس��المي 
بپذيريم و به دنبال دس��تيابي مس��يري براي رسيدن 
به مفهوم تعالي همه جانبه در جامعه اس��المي باشيم؛ 
ضروري است ابتدا آرمان هاي مد نظر براي رسيدن به 
نقطه مطلوب را كشف كنيم و س��پس آن را در سطوح 
مختلف راهكار هاي عملياتي برسانيم و در مرحله بعد به 

دنبال تحقق الزامات اين راهكارها باشيم. 
در جمهوري اس��المي ط��ي چند دهه اخي��ر اقدامات 
خوبي در حوزه تعريف چشم انداز و آرمان هاي مطلوب 
پيشرفت صورت گرفته اس��ت اما بايد اين نقاط هدف 
در قالب س��طح بندي ب��ه فراينده��اي عملياتي قابل 
اجرا تقسيم ش��وند و ضمايمي براي اجراي آن در نظر 

گرفته شود. 
 دستيابي به علم ديني يكي از اقتضائات و چالش هاي 
اساس��ي در حوزه الزامات تحقق الگوي تعالي ديني در 
انقالب اس��المي اس��ت. به منظور غلبه بر اين چالش 
ناگزير بايستي به س��مت تحول و دگرگوني در روش ها 
و فلسفه روش ها و نمونه سازي براي توليد روش برويم. 
متأسفانه مبناي جهاني سازي و ايجاد توسعه پايدار در 
مقياس جامعه جهاني در حال حاضر انديش��ه تجدد و 
الزامات تكنولوژيك برخاس��ته از آن است و اين چالش 
در عميق ترين اليه هاي آنها ب��وده و برخوردي تمدني 
است. اختالف اين دو رويكرد در اهداف و جهت گيري ها 
پايه  زندگي است و تا زماني كه اوالً به ضرورت تفكيك 
مفهوم توس��عه و تعالي پي نبريم و ثانياً به عزمي براي 
نيل به الزامات آن نرسيم، هرگونه پيشرفتي نمي تواند 
ما را به س��مت و س��وي زمينه ساز آرمانش��هر مهدوي 

رهنمون سازد.

با توجه ب�ه اينك�ه دو مفهوم توس�عه و 
تعالي برخاسته از دو جهان بيني متفاوت 
هس�تند لذا در حوزه معرفت شناس�ي و 
شناخت شناس�ي نيز هركدام متمسك 
به ابزارهاي ويژه و مقبول خود هس�تند

هدف جامعه اله�ي از پيش�رفت، ايجاد 
تحول در راستاي تكامل و ابتهاج به قرب 
و پرس�تش اله�ي در همه ابع�اد فردي و 
اجتماعي است و در جامعه مادي، توسعه 
كامجويي انس�ان از دني�ا در همه اضالع 
حيات مادي به عنوان نياز و هدف آدمي 
مدنظر است. لذا ش�ايد بتوان نخستين 
اختالف اساسي ميان تفكر تعالي و توسعه 
را در »الگوي مطلوب« اين دو، توصيف كرد

ضرورت تعميق گفتمان تعالي به جاي توسعه
»تعالي« مفهومي وحياني و »توسعه« برخاسته از مادي گرايي است

حجت االسالم حسين س��وزنچي اخيراً در 
نشسست تخصصي تبيين نظريه اعتباريات 
عالمه طباطباي��ي)ره( و تداوم آن در علوم 
انساني اسالمي، در دانشگاه علوم و معارف 
قرآن كريم در قم به ارائه سخنراني پرداخت 
كه در ذيل بخش��ي از آن مورد اشاره قرار 

مي گيرد. 
يك��ي از اش��تباهات در تاري��خ فه��م عالمه 
طباطباي��ي آن اس��ت كه هم��گان عالمه را 
با »مقال��ه اعتباري��ات« ش��ناختند و تصور 
مي كردند كه كار بزرگ ايش��ان در اين مقاله 
اعتباريات بود؛ درحالي كه اگر رساله هاي ديگر 
عالمه را جدي بگيريم مي بينيم كه مس��ئله 
چيز ديگري است؛ اساس��اً بحث اعتباريات، 
يك مبحث انسان شناسي بود و عالمه از اين 

بحث يك بهره معرفت شناسي گرفت. 
مدرس حوزه و دانش��گاه بيان كرد: ايشان 
رس��اله اعتباري��ات را در ۱۳۴۶ قمري در 
نجف نگاشته اند؛ در شروع اين رساله آمده 
است اين كه در اينجا از آنچه انسان واسطه 
مي دهد بحث كني��م، عالمه اين بحث را از 

جنس علم النفس مي داند. 
در جلد دوم، ايشان به رس��اله هاي انسان 
مي پردازد؛ عالمه درخصوص انسان در دنيا 
بحث مي كند و در دو مقاله به بحث فلسفي 
و آيات و روايات مي پ��ردازد؛ در مقاله اول 
ايش��ان به ادراكات اعتباري مي پردازند و 
بيان مي كنند كه زندگي انس��ان به معني 

ادراكات اعتباري است. 
در مقاله ادراكات اعتباري، بحث از تشبيه 
آغاز و در ادامه به مباحث معرفت شناس��ي 
سوق پيدا مي كند؛ ايشان فصلي درخصوص 
انس��ان باز مي كنند و دركل، اينكه انسان 
چگونه است را ش��رح مي دهد؛ در مسئله 
انسان شناس��ي نيز بايد اين بحث را مطرح 
كرد كه عالمه در اين بحث از فضاي فلسفه 
اسالمي نيز خارج شده و يك مكتب ديگر 

توليد كرده است. 
در نگاه فالسفه ما، عالم واحد است و تكثر 
در آن وجود ندارد؛ خداوند به انسان اراده 
داد و به همين دليل انس��ان دائماً، جهان 
توليد مي كند و عالمه با اين مسئله درگير 

مي ش��ود. عالمه بيان مي كند ك��ه وقتي 
انس��ان به س��مت هدف مي رود، چيزي را 
اعتبار مي كند، يعني مداخله گري ذهن يا 
شان واس��طه گري كه با آن در فضاي نظام 
ضروري، ام��ري ديگ��ر را رخ مي دهد؛ اگر 
خداوند انسان را نيافريده بود و يك نفر تمام 
علوم كشف واقع را مي دانست، مي دانست 
اول و آخر عالم چه ب��وده و چه خواهد بود 
ولي خداوند وقتي انس��ان را آفريده بود و 
اراده داد، انس��ان نيز بر خ��الف روند عالم 

حركت كرد. 
 به همين دليل كه وقتي انسان وارد طبيعت 
شد نظام محيط زيست را بر هم زد؛ انسان 
نظام زمين را با اراده خود به هم زده است؛ 
انسان حيوانات را اهلي كرد و كاركردهاي 
آنها را تغيير داد؛ عالمه به دنبال شرح اراده 
نه در نظام علي��ت بلكه بر ه��م زدن اراده 
است. فطرت به معني تعين بالقوه است كه 
هم ذات از پيش تعيين شده دارد و هم ذات 
از پيش تعيين ش��ده ندارد ولي درنهايت 
مي تواند خليفه اهلل ش��ود؛ اعتباريات بيان 
مي كند ك��ه موجودي كه تعين��ش از اول 
تعيين شده نيست مي تواند با اراده خود به 

سمت خليفه اهلل شدن برود. 
بر خواس��ت گراها چنين بيان كرده اند كه 
خطاها اعتباري اس��ت و هم��ه اعتباريات 
متغير است؛ عالمه اين بحث را به خوبي فهم 
كرد و مشاهده كرد كه يك تئوري اعتباري 
باورهاي متغير انسان را ش��رح مي دهد و 
ايشان اين بحث را از انسان شناسي برداشت 
و اين مسئله معرفت شناس��ي را حل كرد. 
ش��هيد مطهري پذيرفت ك��ه اعتباريات، 
اعتباري هس��تند و براي حل مش��كل به 
تئوري فط��رت پرداخت؛ يعني ايش��ان به 

شرح خطاهاي معرفتي پرداخت. 
به نظر مي رس��د متأس��فانه در كش��ور ما 
مواجهه دانش��گاهي و به تبع ح��وزوي با 
علوم انساني با همان رويكرد پوزيتيويستي 
بود يعن��ي فهم عالم و كن��ش و اعتباريات 
كنش؛ ول��ي عالمه با اين بح��ث بيان كرد 
كه مواجهه ما با علوم انس��اني بايد در اين 
حوزه اعتباريات باشد. براي حل مشكالت 
در حوزه علوم انساني، فقه مهم تر از فلسفه 
سنتي است؛ فلسفه س��نتي به ضروريات 
عالم مي پردازد ولي فقه عرصه اي است كه 

با امور اعتباري سرو كار دارد. 
يك نقد مهم وجود دارد كه همچون همه 
مباح��ث عالم وقت��ي يك ب��اب جديد باز 
مي شود همه س��عي مي كنند همه امور را 
در اين باب قرار دهن��د؛ زماني همه تصور 
مي كردند كه در مقابل محسوس، معقول 
داريم و همه چيز را در معقول مي ريختند؛ 
بعدها ابن سينا به مقوله معقول ثاني اشاره 
كرد؛ س��پس اين جريان منتقل ش��د و در 
مباحث ديگر مطرح شد؛ عالمه افقي را به 
عنوان افق ادراكات اعتب��اري ايجاد كرد و 
االن همه سعي مي كنيم همه چيز را در اين 

قالب فهم كنيم كه امري درست نيست. 

كتاب »درسنامه اقتصاد مقاومتي« 
نوش��ته احمدعل��ي يوس��في، ب��ا 
همكاري مجتبي غفاري و س��اجد 
صمدي قرباني توس��ط انتشارات 
آفتاب توسعه )ناشر اختصاصي آثار 
مركز پژوهش هاي علوم انس��اني 
اس��المي صدرا( منتش��ر شد. اين 
كتاب شامل پنج فصل با عناويني 
چون چيس��تي و چراي��ي اقتصاد 
مقاومت��ي، مؤلفه ه��اي اقتص��اد 
مقاومتي، امكان تحقق اقتصاد مقاومتي، نقش علماي گذشته در مقاوم سازي اقتصاد ايران و 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. در انتهاي اين پنج فصل هم عالوه برخالصه كتاب، 
پرسش ها، منابع براي مطالعه بيش��تر و منابع و مآخذ به زبان هاي فارسي، عربي، انگليسي و 

منابع اينترنتي آمده است. 
كتاب »درسنامه اقتصاد مقاومتي« در ۳۸۳ صفحه با شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات 

آفتاب توسعه  روانه بازار نشر شده است.

اهميت عالمه فراتر از نظريه اعتباريات است

درسنامه اقتصاد مقاومتي منتشر شد

درنگ

پيشخوان

يك�ي از اش�تباهات در تاري�خ 
فهم عالمه طباطبايي آن اس�ت 
كه هم�گان عالمه را ب�ا »مقاله 
اعتباريات« ش�ناختند و تصور 
مي كردند كه كار بزرگ ايش�ان 
در اين مقال�ه اعتباري�ات بود؛ 
درحالي كه اگر رساله هاي ديگر 
عالمه را جدي بگيريم مي بينيم 
كه مس�ئله چيز ديگري اس�ت


